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DOCUMENTO Nº2: HORARIO XERAL DO CENTRO 

2.1-HORARIO LECTIVO 

2.2-HORAS E CONDICIÓNS DA DISPOÑIBILIDADE DE USO DAS INSTALACIÓNS 

PARA O ALUMNADO. 

2.3-HORAS E CONDICIÓNS EN QUE O CENTRO PERMANECERÁ ABERTO PARA A 
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2.5-HORARIO DE VERÁN E DÍAS NON LECTIVOS. 

 

DOCUMENTO Nº3: ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS 

COMPLEMENTARIOS 
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CAPÍTULO I 

DOCUMENTO Nº1: PLAN ANUAL 

 

1.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Sen perder de vista o grupo como base e, como meta superior a do traballo en equipo, son 

obxectivos específicos os seguintes: 

1. Adaptar os espazos físicos e os medios humanos á situación  pre-COVID-19 . 

2. Potenciar o uso dos medios telemáticos no ensino e normalizar o uso da Aula Virtual 

como ferramenta de referencia. 
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3. Continuar coa mellora das comunicacións internas e externas do Centro. 

4. A mellora constante da calidade do ensino que ofrecemos ao noso alumnado.  

5. O ensino comprensivo propio dunha educación integradora que recoñeza a diversidade 

da poboación escolar e lle dea respostas axeitadas mediante a adaptación aos diferentes estilos 

e ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

6. Potenciar o traballo por proxectos, organizando actividades de aprendizaxe integradas 

nas que se traballen varias competencias ao mesmo tempo. 

7. A mellora da  convivencia entre todos os membros  da comunidade educativa para 

fortalecer a integración social  dentro e fora do centro e o emprego da mediación como medio 

natural á hora de solventar situacións conflitivas. 

8. A garantía da coeducación, para acadar un ensino en igualdade e sen discriminacións.  

9. O pleno desenvolvemento do Plan Xeral de Dinamización  da Lingua Galega.  

10. Desenvolvemento do Plan Lector do Centro, como apoio  para acadar as competencias 

lingüísticas de todos os alumnos e alumnas. 

11. O reforzo do estudo e coñecemento de linguas estranxeiras como elemento integrante  

e integrador da interculturalidade e, nun futuro, facilitador do contorno de traballo, nunha 

dimensión europea.  

12. Potenciación do uso das novas tecnoloxías  da información e comunicación  (TIC) como 

ferramentas de traballo e competividade laboral. 

13. A mellora da xestión dos recursos educativos, humanos e materiais de xeito que  

academos unha mellora da actividade xeral no Centro.  

14. Continuar coa potenciación das canles de comunicación cos centros adscritos para a 

mellora  das relacións cos mesmos, así como coa universidade. 

15. Facilitar a mobilidade do noso alumnado participando en programas europeos que lle 

permitan acadar novas experiencias socio-educativas e potenciar os intercambios de 

experiencias educativas a través das plataformas telemáticas tipo e-Twinning. 

16. Facilitar a mobilidade do noso profesorado participando en programas europeos que 

mellorarán as súas competencias profesionais e potenciar os intercambios de experiencias 

educativas a través das plataformas telemáticas tipo e-Twinning. 
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17. Dinamizar as vías de conexión co mundo socioproductivo e empresarial, para que os nosos 

alumnos e alumnas se integren máis facilmente no mercado laboral. Continuar co 

desenvolvemento da Bolsa de Emprego integrada na Web. 
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2.-  MEDIDAS A DESENVOLVER   

Para acadar os obxectivos plantexados poranse en marcha as seguintes medidas: 

1. Adaptar os espazos físicos e os medios humanos á situación  pre-COVID-19: 

a. Recuperar os espazos de Aula de Música e Salón de actos ao seu uso orixinal 

b. Organizar o cupo de profesorado para impartir os agrupamentos específicos en 1º 

da ESO, a creación dun grupo de PDC en 3º ESO e a implantación do novo CC.FF 

de Mantemento Electromecánico na modalidade de FP Dual 

2. Impulsar o uso da AULA VIRTUAL: 

a. Integración efectiva na Web do IES e execución das actualización necesarias. 

b. Xornadas de formación inicial para profesorado e posta a disposición de titoriais. 

c. Formación do alumnado por parte de titores e profesorado. 

3. Implantar o “Plan Dixital de centro” segundo os prazos estipulados na Resolución da 

Consellería 

4. Continuar coa xestión da  páxina Web e convertila no piar básico de toda a información 

do IES cara ao exterior e ferramenta de uso interno por parte do profesorado para a 

xestión da documentación  e das comunicacións. 

5. Impulsar  a formación do profesorado, no Centro, para adaptarse á nova realidade do Ensino así 

como o  traballo en equipo, impulsando procesos de innovación e cambio, sobre todo no ámbito 

das didácticas e das metodoloxías. Participarase na convocatoria do Plan de formación 

permanente do profesorado (PFPP): 

• Edixgal. 

• Plan dixital de centro. 

• Gamificación no ensino. 

• Introducción ao Autocad (software libre e propio). 

• Proxectos de ciencias. 

• Comida saudable. Actividades de aplicación na aula. 

5. Potenciar as actividades complementarias e extraescolares nos departamentos de linguas 

extranxeiras: 

• Certificar ao alumnado de 1º BACH co  nivel do MCER a través de Trinity 

College London subvencionado pola Consellería de Educación 



 
  

 

 

 

 

 
 

Programación Xeral Anual 
Curso 2022-2023 

 

8 

12 DE OUTUBRO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Av. de Santiago, 2 
32001 Ourense 
Teléfono: 988788211 
ies.12.outubro@edu.xunta.gal 
www.12outubro.gal  

• Realización de viaxes culturais ao extranxeiro 

• Intercambios físicos e virtuais con alumnado doutros países 

• Participación da Digital WeeK e na Spring Week 

6. Seguir coa posta en marcha o “Plan de Mediación”  xa elaborado. Emprego dese proxecto 

como como ferramenta principal na mellora da convivencia no centro e na resolución de 

conflitos . 

7. Fomentar un clima institucional participativo, en toda a comunidade educativa e propiciar 

a  implicación nos órganos colexiados, comisións e grupos de traballo. 

8. Continuar coa posta en marcha do Plan de Igualdade deseñado no curso pasado 

9. Fomentar entre os alumnos e alumnas a coeducación, a convivencia pacífica e o 

rexeitamento a todo tipo de discriminación cultural, racial, sexista, etc., así coma o 

emprego da mediación como medio de solución de conflitos. Nomear á Coordinadora/or 

de Benestar e Protección 

10. Potenciar a  formación para o respecto, a paz, a cooperación, a solidariedade, etc. 

11. Colaborar na posta en práctica do Plan de Dinamización da Lingua Galega. 

12. Afianzar e potenciar o  Plan Lector (Club de Lectura, Hora de Ler), así como potenciar a 

Biblioteca como lugar de consulta e estudo. Logo da reforma do espazo,  dotalo de tablets 

e PCs portátiles para o acceso a contidos  e información dixitais. 

13. Impulsar o uso das novas tecnoloxías, potenciando os medios técnicos cos que contamos. 

Uso xeneralizado do “Espazo Abalar” para a comunicación cos pais/nais /titores/as e o 

alumnado. Participarase na DigitalWeek potenciando o uso das tecnoloxías en Inglés e no 

reto Big Data da fundación La Caixa 

14. Xestión eficaz do  Programa E-dixgal. Mellorado control do mantemento e das incidencias 

por mal uso 

15. Dar a coñecer o noso Centro,  propiciando visitas doutros Centros Educativos ou a outros 

centros, coordinadas polo Departamento de Orientación e coa colaboración do 

profesorado do resto dos departamentos; manter actualizada a nosa web, participar nas 

redes sociais, propiciar encontros cos diferentes medios de comunicación. 

16. Requirir e xestionar eficazmente os recursos necesarios para o desenvolvemento eficaz 

das actividades que se realicen no centro. 
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17. Mellorar os procedementos burocráticos do centro e a comunicación dixital entre todos 

os membros da comunidade educativa. 

18. Facilitar a participación do noso alumnado en programas europeos, especialmente 

permitíndolle que alumnos/as de ciclos formativos poidan realizar a formación en centros 

de traballo en empresas doutros países. 

19. Participarase nos campionatos de FP Galicia Skills e da Federación Nacional das 

asociacións de Instaladores Eléctricos. 

20. Permitir aos nosos docentes participar en programas europeos que lles permitan 

incrementar as súas competencias profesionais así como recibir a profesores doutros 

países da UE, facilitarlle unha agradable estancia e a maior adquisición de coñecementos 

que sexa posible. 

21. Manter unha comunicación directa e fluída coas empresas da contorna para detectar as 

necesidades formativas requiridas que nos permitirán ofrecer un ensino máis cercano á 

realidade socio-produtiva e acadar empresas nas que o noso alumnado poida realizar o 

módulo de FCT de xeito proveitoso. 

 

3.- OBXECTIVOS DE MELLORA DOS RESULTADOS E REDUCCIÓN DO FRACASO 

Para o curso 2022-2023 pretendemos acadar os seguintes obxectivos de mellora referidos aos 

resultados académicos do noso alumnado: 

• 1º ESO: Polo menos o 90% supere este curso. 

• 2º ESO: Polo menos o 85% supere este curso. 

• 3º ESO: Polo menos o 85% supere este curso. 

• 4º ESO: Polo menos o 85% supere este curso. 

• Bacharelatos: Polo menos o 90% supere este curso. 

• Selectividade: Perseguir un 100% de aprobados. 

• Ciclos formativos: que accedan a FCT( formación en centros de traballo) un 90% dos/as 

alumnos/as dos segundos cursos de cada ciclo formativo. 

• FP Básica de Peiteado e Estética: Polo menos que un 80% supere este curso e accedan ás 

prácticas un 90% dos/as matriculados/as en segundo curso.  
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As metas cuantitativas expostas son obxectivos viables e alcanzables, polo que todas as 

actuacións que se leven a cabo nos diversos departamentos e seminarios tenderán a acercarse o 

máis posible aos mesmos. Esta referencia ten que marcar o camiño das actuacións de mellora 

nos procesos de ensino-aprendizaxe que se implanten no centro. 

De todos os xeitos, temos que ter presente o tipo de dificultades que se atopan os nosos alumnos 

e alumnas (problemas socio-familiares, económicos, baixo nivel cultural dalgunhas familias) e, 

aínda sendo optimistas, non se pode deixar de lado a realidade dos mesmos. O obxectivo é a 

redución do fracaso escolar, pero debemos de acotar a definición do mesmo, xa que nun ensino 

comprensivo, coma o que pretendemos desenvolver no centro, o progreso persoal do individuo 

é o obxectivo supremo  do noso traballo, que non sempre se corresponde con resultados 

académicos equiparables á media dos alumnos e alumnas. 

 

4.- OFERTA DE MATERIAS SEGUNDO O CURRÍCULO LOMLOE E LOMCE PARA ESO 

E BACHARELATO.  

No curso 2022-2023 implantarase por primeira vez nos cursos impares os Currículos LOMLOE e 

continuaremos só durante este curso coa normativa LOMCE nos cursos pares, polo que foi 

necesario adoptar determinadas decisións en canto a oferta de materias. Estas medidas son 

sintetizadas a continuación: 

1º curso ESO:  

Materia de  libre configuración do centro: 1 hora de afondamento e reforzo na materia de Lingua 

Galega. 

Optativas impartidas: 2ª lingua extranxeira, Francés e Portugués. 

Tecnoloxía e Dixitalización en castelá e en inglés. 

Proxecto competencial e relixión. 

2º curso ESO: 

Materia de libre configuración do centro: 1 hora de afondamento e reforzo na materia de Inglés. 

Optativas impartidas: 2ª lingua extranxeira, Francés.  

Valores éticos e relixión. 

3º curso ESO:  
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Matemáticas académicas; as matemáticas aplicadas non se imparten por decisión do Departamento 

de Matemáticas, que considera que non se debe segregar ao alumnado pola optatibilidade das 

matemáticas ata 4º curso da ESO. 

Optativas impartidas: 

2ª lingua estranxeira: Francés. 

Educación Dixital. 

Relixión e Proxecto competencial. 

4º curso ESO:  

Da oferta das materias optativas, finalmente impártense, por ter máis de 10 alumnas/os 

matriculados, as seguintes: 

Tecnoloxías da información e a comunicación. 

Filosofía. 

Cultura Científica. 

Música 

Valores éticos e relixión. 

No resto das materias ofertadas como optativas non foi posible a súa impartición por non cumprir 

o número mínimo de alumnos/as requirido pola normativa. 

1º de Bacharelato:  

Confeccionamos os seguintes itinerarios nas materias troncais de opción: 

Bacharelato de Ciencias: 

Matemáticas, Física e Química. 

A elexir, Bioloxía e Xeoloxía, Debuxo Técnico I e Tecnoloxía e enxeñería. A materia Tecnoloxía 

foi ofertada e non se imparte por non cumprir o número mínimo de alumnos/as requirido pola 

normativa. 

Bacharelato de Humanidades: 

- Historia do mundo contemporáneo e Latín I. 

A elexir Matemáticas Aplicadas I e Grego I 

Bacharelato de Ciencias Sociais: 

- Historia do mundo contemporáneo,  Matemáticas aplicadas ás CCSS e Economía. 

As materias específicas están organizadas do seguinte xeito: 

- Elixirán unha materia entre as seguintes: TICS, 2ª lingua estranxeira Francés, Portugués,  Cultura 

científica, Anatomía aplicada, Antropoloxía, Literatura galega do S.XX e da actualidade, 

Literatura universal, Linguaxe e práctica musical. 
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Impártense as materias de TICS e Linguaxe e práctica musical. As outras materias non se imparten 

por non cumprir o número mínimo de alumnos/as requirido pola normativa. 

Dado que o Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da ESO e do 

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia permite que o centro propoña unha materia de 

libre configuración, o Claustro e Consello Escolar do mesmo elevaron proposta  á Xefatura 

territorial para ofertar a materia de Valores éticos en 1º de Bacharelato. Esta proposta foi 

acompañada do currículo da materia e a profesora encargada da súa impartición. Esta proposta 

recibiu informe favorable da Xefatura Territorial. 

2º de Bacharelato:  

Confeccionamos os seguintes itinerarios nas materias troncais de opción: 

Bacharelato de Ciencias: 

OPCIÓN A:  Matemáticas II, Física e a elixir entre: 

 *Debuxo técnico II 

* Química 

OPCIÓN B: Matemáticas II, Bioloxía e Química. 

 

Bacharelato de Humanidades: 

- Latín, Historia da Filosofía e Historia da Arte. 

Bacharelato de Ciencias Sociais:  

- Matemáticas aplicadas II, Historia da Filosofía e Economía da empresa. 

Específicas que se impartirán neste curso académico nos bacharelatos:  

-Fundamentos de Administración e Xestión. 

-Métodos Estatísticos e Numéricos. 

-Psicoloxía 

-Xeografía 

-Grego II 

-Relixión 

-Historia da Música e da danza 

-TIC´s 

- Ciencias da terra. 

Dado que o Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da ESO e do 

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia permite que o centro propoña unha materia de 

libre configuración, o claustro e consello escolar do mesmo elevaron proposta  á Xefatura 
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territorial  para ofertar a materia de “Búsqueda, tratamento  e exposición de información” en 2º de 

Bacharelato. Esta proposta foi acompañada do currículo da materia e a profesora encargada da súa 

impartición. Esta proposta recibiu informe favorable da Xefatura Territorial. Por non reunir o 

número mínimo de alumnos requirido non é posible impartir varias materias específicas ofertadas. 

 

 

5.-  RECURSOS EDUCATIVOS  PREVISTOS 

 No presente curso empregaremos os seguintes recursos unha vez estean conformados e 

actualizados: 

1.- Proxecto Lector (Club de lectura,  hora de ler). 

2.-Apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais por parte do Departamento 

de Orientación e das/dos especialistas en pedagoxía terapéutica: Agrupamentos específicos, 

Programa de diversificación curricular (PDC) en 3º ESO e participación no programa PROA+ con 

apoios ao Ciclo de Grao Básico de Peiteado e Estética  e os cursos de 3º e 4º da ESO 

3.- Plan Proxecta : iniciativa dirixida a fomentar a innovación educativa no centro a través de 

programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os 

elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. 

Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e 

favorecer a innovación no centro  a través de programas externos que leven á motivación e ao 

traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos 

principais obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios 

Solicitase a participación  nos plans: 

• “Por 365 días de respecto e igualdade: Pegadas de respecto, camiño de igualdade” 

• “Aliméntate ben” 

6.- ACTUACIÓNS PREVISTAS NO PLAN DE CONVIVENCIA 

 Aplicando o establecido na lei 4/2011 de 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa e no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011,  neste curso procederase a establecer diversas actuacións encamiñadas á mellora da 

convivencia no noso centro. Temos que recordar que o plan de convivencia do instituto foi 

elaborado e aprobado durante o curso 2012-2013 e actualizado os seguintes cursos co ánimo de 
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adaptalo ás novas realidades que ían xurdindo así como á normativa polo que segue estando 

totalmente vixente. 

É importante salientar que ao longo deste curso seguiremos implementando este plan, 

desenvolvendo as distintas medidas previstas no mesmo tanto para alumnado coma para 

profesorado e familias e introducindo as mellores que se perciba que sexan necesarias.  

É especialmente reseñable a intención de continuar coa  aula de convivencia, dados os bos froitos 

recibidos dende os seus inicios. Se ben, debemos subliñar a absoluta necesidade de que a 

implicación do profesorado de garda é fundamental para que funcione como medida correctora 

de condutas disruptivas. Ademais debemos seguir aumentando o material de traballo do que 

dispomos nesta aula e que o profesorado que, puntualmente, decide que un dos seus alumnos/as 

pase a formar parte dela, cumpra o protocolo de funcionamento da mesma reflictido no NOFC. 

Un obxectivo fundamental neste eido para este curso é comezar a traballar a mediación como 

método de solución de conflitos. Para tratar de implantar a mediación como medio de resolución 

de conflitos é preciso que exista un proceso de formación e concienciación do profesorado, 

alumnado e familias. 

 Todas as novas medidas de actuación que sexan acordadas no seo do Plan de mediación 

incorporaranse ao novo Plan de Convivencia facendo unha avaliación das mesmas, por un lado 

continua durante o curso, e unha avaliación final no mes de xuño, tomando os resultados como 

referencia destas medidas no Plan Xeral para o curso 2023-2024. 

 

7.- ACTIVIDADES DE INTERRELACIÓN ENTRE O ALUMNADO E AS FAMILIAS. 

O verdadeiro protagonista no proceso de ensino-aprendizaxe é o propio alumnado. De aí que  

sexa fundamental a súa implicación á hora de deseñar diversas actividades a realizar no centro.  

Por este motivo, potenciaremos a figura da xunta de delegados/as proporcionando espazo físico 

e toda a colaboración que requiran en calquera momento. Este papel relevante cobra especial 

significado á hora de deseñar as actividades complementarias e extraescolares. 

Por suposto, neste proceso de ensino-aprendizaxe resulta totalmente necesario que os docentes 

e as familias camiñemos da man. Para facilitar a comunicación cos pais/nais/representantes 

legais arbítranse varios mecanismos: 
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- 1 hora semanal de atención aos pais e nais por parte de cada profesor/a. Este horario darase a 

coñecer dende o comezo de curso e daráselle publicidade suficiente. Coa finalidade de garantir 

o ser atendidos adecuadamente, será preciso solicitar cita previa. 

- Departamento de Orientación: ademais da hora de atención a pais, o propio orientador conta 

con dedicación exclusiva para recibir ao alumnado e familias. Para garantir o correcto 

funcionamento é conveniente traballar con cita previa. 

- Equipo directivo: a calquera hora lectiva do curso sempre haberá un membro do equipo 

directivo disposto a atender as inquedanzas, problemas e suxestións das nosas familias. 

- Reunións informativas: a comezo de curso convócase ás familias para informar sobre os 

aspectos máis relevantes do centro e do curso e, fundamentalmente, para escoitalos, aclararlles 

dúbidas, recoller propostas... Ao longo do curso, e sempre que se considere oportuno, 

celebraremos reunións sobre aspectos en concreto (viaxes de estudos, novidades lexislativas...). 

- Información  ás familias cos aspectos máis salientables para o curso 2022-2023: resumo normas 

convivencia, calendario lectivo e de avaliacións, horario de atención a pais e alumnos/as por 

parte dos titores, equipo de orientación e equipo directivo. 

- Emprego de aplicacións informáticas tales coma abalarMóbil serán empregadas para enviarlles 

diversas comunicacións aos pais/nais. 

Dende o equipo directivo seguiremos apoiando ás familias que forman o ANPA. 

 

8.-  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO CENTRO. 

Ao longo do curso pretendemos manter unha comunicación fluída cos centros educativos e coas 

empresas e institucións da contorna para seguir incrementando o alumnado que elixe o IES 12 

de Outubro para cursar os seus estudos así como as empresas que están dispostas a colaborar 

connosco para o módulo de FCT e  iranse perfilando unha serie de actuacións a desenvolver. No 

deseño destas actuacións contarase coa colaboración de todo o persoal que presta servizos no 

noso centro e, moi especialmente, cos docentes. Entre as actuacións a levar a cabo, cabe 

salientar: 

 

• Xornada de portas abertas para que alumnado doutros centros educativos de distintos 

niveis visiten as nosas instalacións, se informen da nosa oferta educativa e despexen 

todas as dúbidas que se lles prantexen. 
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• Visita informativa a outros centros educativos co ánimo de presentar a nosa oferta 

formativa. 

• Encontros con empresarios/as dos sectores produtivos relacionados coas familias 

profesionais ofertadas no centro. 

• Participación en foros, debates, congresos e exposicións de interese para o IES. 

• Empregar a prensa, a radio, Web do centro, as redes sociais e outros medios de 

comunicación para divulgar información relativa a actividade desenvolta no noso 

instituto. 

  

9.- ESTADÍAS FORMATIVAS EN EMPRESAS OU INSTITUCIÓNS SITUADAS FÓRA 

DO ESTADO ESPAÑOL 

            PROGRAMA ERASMUS+ EDUCACIÓN SUPERIOR 

Durante o curso 2022-2023 seguiremos fomentando a participación do centro no Programa 

Erasmus+Educación Superior para formentar que o noso alumnado e profesorado 

poidan   mellorar as capacidades educativas e formativas das persoas para favorecer a 

empregabilidade de estudantes, profesorado e traballadores e traballadoras.   

Por este motivo durante este curso teremos tres liñas de actuación: 

1.-  Pretendemos continuar coas estadías formativas dos nosos alumnos e alumnas que 

desenvolven a formación en centros de traballo (FCT) en empresas e institucións fora do estado 

español. Pensamos en países coma Alemania, Italia, Malta ou Portugal, aínda que non 

desbotamos a idea de participar noutros países.  Estas prácticas poden ir acompañadas, en caso 

necesario, de cursos previos de preparación ou de cursos de actualización na lingua de 

acollemento ou de traballo.   

Ante a posibilidade de realizar esta actividade e, conforme a Orde de 24 de maio de 2005 que 

regula o desenvolvemento de estadías formativas en empresas ou institucións situadas fora do 

estado español, a Modalidade proposta de estadía é a “A” que consiste no desenvolvemento 

total ou parcial do módulo de FCT (formación en centros de traballo) dos ciclos de grao medio 

ou superior das tres familias profesionais coas que conta o centro. En todo caso, todas as 

actuacións referentes a estas estadías seguirán o protocolo formalizado na citada orde. 
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2.- Mobilidade para persoas tituladas de ciclos formativos: consiste na realización de prácticas 

en empresas doutro país da Unión Europea, dentro dos 12 meses seguintes á finalización dos 

seus estudos, co fin de mellorar a súa inserción no mundo laboral. 

3.- Mobilidades para profesorado de calquera dos centros integrantes do “Consorcio  FP 

Superior Ourense - Europa “do que formamos parte. Consiste nunha estadía de formación de 7 

días en centros educativos de formación profesional ou empresas que realicen actividades 

formativo-laborais nun sector produtivo relacionado cos ciclos formativos ofertados en 

calquera dos centros integrantes, ou 1 mes impartindo docencia. A súa finalidade e mellorar as 

competencias profesionais dos nosos docentes e acadar acordos con empresas nas que o noso  

 

NEXT STATION: IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS 

 Trátase dun proxecto coordinado pola Dirección Xeral  de Educación, Formación Profesional e 

Innovación educativa de mobilidade europea para alumnado de ciclos formativos de grao 

medio, de formación profesional básica e profesorado acompañante e/ou para profesorado 

para visitas preparatorias. 

Dende o noso centro fomentarase que o noso alumnado destes niveis educativos poidan facer 

as prácticas da FCT en calquera país da UE así como tamén se fomentará a mobilidade de 

alumnado titulado e do profesorado que imparta docencia nestes niveis educativos.  

A duración destas prácticas será de ata: 

- FCT de ciclos medios: 11 semanas (79 días)  

-  Recén titulados: 100 días. 

-  FCT  de FPB:  5 semanas (37 días)  

- Mobilidades de profesorado para formación, profesorado acompañante e expertos de 

empresas: 7 días.  

- Mobilidades de profesorado para visitas preparatorias: 5 días.  

OUTRAS ACCIÓNS A LEVAR A CABO: 

- E-TWINNIG: é unha plataforma de colaboración entre todos os membros da comunidade 

educativa (profesores, alumnos, equipos directivos...) para comunicarse, colaborar e desenrolar 

proxectos. Informarase a toda a comunidade educativa desta plataforma e motivarase para que 

participen nesta experiencia tan enriquecedora de intercambio de experiencias e coñecementos. 
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- Participar na rede de CENTROS EDUCATIVOS QUE SOLICITAN ACOLLER A UN DOCENTE 

EXTRANXEIRO EN ESTANCIA PROFESIONAL 

Dado que o profesorado se enfrenta a crecentes e cambiantes demandas sociais que requiren 

unha actualización constante das súas competencias profesionais a través de vías alternativas e 

experiencias que permitan unha concepción máis amplia e matizada da educación, o IES 12 de 

Outubro considera oportuno participar na conovocatoria anual do Ministerio de Educación 

para  acoller a un docente extranxeiro durante dúas semanas. Este profesor contará cun 

programa de actuacións planificado polo coordinador e consensuado coa comunidade 

educativa.  

- Propor, analizar, valorar e, se é o caso, participar noutros programas que a comunidade 

educativa estime apropiados para a mellora do proceso de ensino aprendizaxe que se leva a cabo 

no noso centro. 

Todas as actuacións que neste eido se leven a cabo estarán condicionadas pola situación sanitaria 

orixinada polo Covid19 existente en cada momento. 

 

10.- SECCIÓN BILINGÜE 

 Durante este curso ofertamos sección bilingüe de inglés nas seguintes  materias e 

módulos:  

• 1º ESO: Tecnoloxía e dixitalización  

• 3º ESO : Educación dixital.  

• 4º da ESO: TIC´s  

• 2º do CS de Programación da produción en Fabricación mecánica: Programación da produción  

 No curso actual impartirase a sección bilingüe de inglés para Tecnoloxía e dixitalización en 1º da 

ESO , TICS en 4º de ESO e Programación da produción en 2º do CS de Programación da produción 

en Fabricación mecánica tendo unha aceptable demanda por parte do alumnado. 

Destacar que a participación neste programa leva implícito a concesión dunha “Auxiliar de 

Conversa” que para o presente curso será unha persoa con nacionalidade Filipina e que prestará 

apoio durante 8 horas semanais no período de Outubro 2022 a Maio do 2023. Ademais de 

participar na sección bilingüe tamén terá intervención nas clases de inglés da ESO e BACH. 
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11.- PRÁCTICAS DO MÁSTER EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Como ven sendo habitual no centro, este curso renovamos o convenio de colaboración coas 

universidades públicas galegas para que os seus estudantes do máster en educación secundaria 

completen a súa formación facendo prácticas no noso centro. A tal efecto a coordinadora 

renovará anualmente o listado de profesores e profesoras colaboradores nas prácticas dos 

alumnos/as asignados ao centro, e organizará as actividades, coordinando aos titores e titoras 

así como establecerá canles de comunicación coas respectivas universidades. Por suposto, 

fomentarase a implicación do profesorado deste centro neste proxecto. 

 

12.- BIBLIOTECA: PLAMBE, CLUB DE LECTURA E HORA DE LER 

Dende o curso escolar 2012 o noso centro está incluído no Plan de Mellora de Bibliotecas 

Escolares cunha dotación económica significativa, tanto do Plan como do propio centro, para 

adquisición de  fondos documentais en calquera formato. A inclusión neste plan esixe dedicación 

horaria suficiente por parte do responsable e do equipo da Biblioteca integrado por seis 

docentes. 

O noso obxectivo primordial é crear unha biblioteca como lugar de encontro, afastada do 

académico, onde a innovación, o debate e a apertura á comunidade sexan claves prioritarias. 

Dende o curso pasado somos un dos centros pioneiros , escollidos pola Consellería, para iniciar a 

migración de datos dende a base de xestión de bibliotecas Meiga a Koha. Tamén no curso pasado 

levamos adiante a reforma da biblioteca eliminando barreiras, facendo un expurgo importante e 

creando un espazo moderno, luminoso e atractivo con renovado mobiliario para aproveitamento 

de toda a comunidade escolar.  

A programación para este curso irá no Anexo aparte. 

Dende hai uns anos particípase no Club de Lectura co ánimo de fomentar a competencia lectora 

entre o noso alumnado. Anualmente, véñense convocando unha serie de axudas pola que se 

incentiva o seu funcionamento. Dados os bos resultados obtidos e a predisposición do 

profesorado a seguir participando no mesmo, incluímos nesta programación xeral anual este 

proxecto e manifestamos a intención de que siga funcionando nos vindeiros anos. 

Por outra banda, continuamos co proxecto “Hora de ler” implantado  en todos os cursos da ESO. 

O coordinador do grupo de biblioteca e o resto de integrantes do mesmo organizarán o 
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calendario de lectura para evitar que non coincida sempre nas mesmas sesións. Dado a mellora 

experimentada en canto a competencias comunicativas se trata, resulta interesante continuar 

con esta experiencia pero é fundamental a implicación do profesorado para que o seu 

funcionamento sexa óptimo. 

A biblioteca permanece aberta na primeira e segunda avaliación a metade das horas lectivas e 

en todos os recreos. No último trimestre está aberta durante toda a xornada escolar.  

 

13.- OUTRAS ACCIÓNS A REALIZAR. 

- Dotación de material/equipamento e mellora de infraestruturas. 

Dentro do campo da dotación material un obxectivo importante é conseguir os recursos 

necesarios para que o proceso de ensino/aprendizaxe e a convivencia se desenvolva nas mellores 

condicións posibles.  

- Será necesario sguir renovando os equipos informáticos que esten a quedar obsoletos 

e aumentar o número de equipos,  posto que incrementamos alumnado. 

- Para dar cumprimento aos requirimentos dunha inspección de sanidade nunha 

campaña de control da lexionelose, seguiremos aplicando o  protocolo de actuación 

e a campaña de desinfección. 

- Estará habilitada unha nova aula no Salón de Actos con tabique móbil como aula de 

gran aforo para acoller grupos no futuro caso de imposibilidade de utilización das 

aulas normais en situacións de necesidade . 

- Seguirase habilitando a Porta de acceso nº 3 ao final do corredor principal paralelo á 

Avda. de Santiago para entrada e evacuación do alumnado de CC.FF. do Edificio B  co 

fin de evitar o paso polo edifico A . 

- Mellora dos procedementos burocráticos do centro e da comunicación dixital entre os 

membros da comunidade educativa: 

• Notas internas: co ánimo de axilizar a xestión do centro e evitar que as mensaxes 

recibidas telefonicamente ou as mensaxes entre profesorado e ED queden sen atender 

ou non se tramiten de forma adecuada seguiranse utilizando as notas internas  que 

estarán a disposición en conserxería e en todas as salas de profesores e despachos do ED. 

Estas notas están en mans dos conserxes para a súa entrega ao destinatario quedando 

constancia en copia do talonario e indicándose  data de entrega e persoa que o fai. 
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• Comunicación de averías (informáticas e doutro tipo): Utilizarase  o  formulario “Parte 

de avería” na zona privada da Web e de forma residual continuaremos empregando o 

modelo, ubicado en libro de Secretaría, e animamos a que todo profesor que detecte 

unha anomalía sexa do tipo que sexa o faga por estes medios 

• Reserva do uso do Salón de Actos  on-line coa aplicación integrada na parte privada da 

Web 

• Acta dos acordos adoptados nas avaliacións: é moi importante que todas as necesidades 

detectadas e  as decisións adoptadas durante un proceso de avaliación quede reflectido 

documentalmente. Con esta medida evitaremos perda de información e facilitamos a 

labor de persoas que, temporalmente, teñan que asumir a docencia e/ou titoría do grupo. 

• Documentación de anulación, baixa de matrícula, perda do dereito de avaliación, 

informes individualizados, informes finais de curso: continuaremos empregando os 

mesmos modelos a cubrir e presentar polo titor/a  e coa colaboración do resto do 

profesorado. 

• Fomento das comunicacións a través do correo electrónico (convocatorias de claustros, 

consellos escolares, información varia,etc): seguiremos fomentando o uso desta 

ferramenta permitindo gañar en rapidez, eficacia e supondo un aforro considerable 

orixinado pola comunicación en soporte papel. 

• Fomento da comunicación coas familias e alumnado a través da Plataforma espazo 

Abalar e abalarMóbil . 

• Posta a disposición na área privada da Web de todos os documentos de uso habitual no 

centro para a súa descarga e axilizar os trámites pertinentes 

- Asociación de pais/nais. 

Cabe tamén subliñar que na tentativa de fomentar a participación das familias na vida do centro 

fomentarase a idea entre os pais/nais de afiliarse o ANPA  e colaborarase con eles en todos os 

proxectos que redunden en beneficio do noso alumnado. 

- Xunta de delegados/as de alumnos/as. 

Tal e como esixe a normativa aplicable, constituirase unha xunta de delegados/as integrada por 

todos/as os/as delegados/as de alumnos/as do centro que elixirán un presidente. O equipo 

directivo manterá unha relación fluída con este órgano e fomentará a súa participación na vida 

do centro.  



 

14.- ESTRUCTURA TEMPORAL ORGANIZATIVA 

O Curso 2022-2023 abranguerá dende o 08 de setembro ata o 22 de xuño, ambos os dous incluídos. 

Datas previstas para as Avaliacións. Curso 2022-23 

 ESO - 1º 
FPB 1º Bach 2º Bach 2º FPB 1º Ciclos 2º Ciclos FP Dual 

Inicial Martes, 27 
setembro --- --- Xoves, 29 

setembro 
Xoves, 29 
setembro --- Martes, 27 

setembro 

1ª 
Mércores, 30 
novembro – 

Xoves, 1 
decembro 

Mércores, 30 
novembro – 

Xoves, 1 
decembro 

Mércores, 30 
novembro – 

Xoves, 1 
decembro 

Mércores, 21 
decembro 

Martes, 20 
decembro -

Mércores, 21 
decembro 

Martes, 20 
decembro -

Mércores, 21 
decembro 

Martes, 20 
decembro -

Mércores, 21 
decembro 

2ª 
Luns, 13 marzo 

– Martes, 14 
marzo 

Luns, 13 
marzo – 

Martes, 14 
marzo 

Xoves, 23 
febreiro Xoves, 13 abril  

Mércores, 22 
marzo - Xoves, 

23 marzo 

Mércores, 22 
marzo - 

Xoves, 23 
marzo 

Mércores, 22 
marzo - 

Xoves, 23 
marzo 

3ª Luns, 05 de 
xuño 

Luns, 05 de 
xuño 

En función da 
ABAU 

 
--- Martes 06 de 

xuño --- 
 

Final 
Xoves, 22 de 

xuño 
(ESO) 

Luns, 05 de 
xuño 

En función da 
ABAU 

 

Xoves, 22 de 
xuño 

Xoves, 22 de 
xuño 

Xoves, 22 de 
xuño 

Setembro 
2023 

EXTRA 
Xoves, 22 de 

xuño  
(1º FPB) 

Xoves, 22 de xuño    
 



 
 

Esta planificación temporal pode sufrir lixeiras modificacións que estarán debidamente 
xustificadas. En todo caso, é moi importante que sexan respectadas á hora de organizar 
actividades. 
 
DÍAS NON LECTIVOS 
 
 Para a elección dos días non lectivos tívose en conta criterios pedagóxicos e as 
prescricións da  Orde de 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 
2022-2023 nos centros sostidos con fondos públicos. 
 

Día non lectivo acordado polo Centro 02 de Maio 
Día do ensino   31 de Outubro 

 
 
 
PERÍODOS VACACIONAIS: 
 

As vacacións de Nadal  Desde o día 23 de decembro de 2021 ata o día 6 de 
xaneiro de 2023, ambos os dous inclusive. 
 

O Entroido  Desde o  20  ao 22 de febreiro de 2023 
 

As vacacións de Semana santa  Desde o día 03 ata o 10 de abril do 2023, ambos os 
dous inclusive. 
 

 

15.-  PROXECTOS PARA ESTE CURSO 

 Para este curso 2022-2023 desenvolveranse os seguintes proxectos  e coordinacións no centro: 

1.- Proxecto  de dinamización da Biblioteca. 

Responsable: Carlos Pérez Seara.  

2.-Actividades complementarias e extraescolares  

AVALIACIÓNS 22-23

ESO-BACH-1º FP BÁSICA XORNADAS  CC.FF- 2ºFP BASICA-FP DUAL XORNADAS

1º AVALIACIÓN 08/09-30/11 56 08/09-20/12 68

2º AVALIACIÓN 01/12-10/03 56 21/12-22/03 55
01/12-17/02 2º BACH 44 21/12-13/04 2ºFP BASICA

,
3º AVALIACIÓN 13/03-02/06 51 23/03-05/06 1º CC.FF 44

23/02-19/05 2º BACH 53 23/03-21/06 2º CC.FF+FP BÁSICA 56

RECUPERACIÓNS/ EXTRA 05/06-21/06 13 06/06-21/06 1º CC.FF 12
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Responsable: Ana González Nieto (Vicedirectora) 

3.-Proxecto de Club de Letras 

Responsable: Carlos Pérez Seara.  

4.-Proxecto Club de Ciencias 

Responsable: Rosa González Conde  

5.- Plan Proxecta:  

• Por 365 días de respecto e igualdade: Pegadas de respecto, camiño de igualdade 

• Aliméntate ben 

Responsables: Lourdes Rodríguez Solar e Eva Mª Álvarez Núñez 

6.- Proxecto de dinamización da Convivencia escolar: Plan de Mediación 

Responsable: Dto. Orientación  

7.- Continuidade do Proxecto Lector (  “Club de Lectura” e  da “Hora de ler” ) 

Responsables:  Luca V. Rosato Carballido e Carlos Pérez Seara 

8.- Coordinador Web: Xestión da Web  e actualización de contidos . 

Responsable: Julio Pérez Formoso 

9.- Coordinador Aula Virtual : Actualización e mantemento  

Responsable: José Ramón Rodríguez Castellanos 

10.-Coordinadora RR.SS:  

Responsable: Ana Lage Asenjo 

11.- Coordinación de prácticas do Máster en Educación Secundaria. 

Responsable: Pilar Lado Eiriz. 

 12.- Coordinación de Programas Europeos. 

Responsable: Nieves Rubin Vázquez de Parga 

13.- Coordinación de Bolsa de Emprego e Intermediación laboral 

Responsable: Mª Isabel Maceiras Formosel 

Asesora: Susana Osorio Blanco 

14.- Coordinador da FCT 

Responsable: José Manuel Rodríguez Rodríguez.  

15.- Coordinadora da sección bilingüe en inglés 

Responsable: María Belén Vázquez Mazaira 

16.- Dinamización da Lingua Galega. 
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Responsable: Beatriz Fernández Barbosa 

17.- Proxecto de Dinamización do E-Dixgal-TICS. 

Responsable: Julio Pérez Formoso 

18.- Coordinadora do Benestar: Ana González Nieto 

19.- Coordinador do Plan Dixital: Julio Pérez Formoso 

Así mesmo o Centro participará ao longo do curso na realización de actividades complementarias 

e extraescolares que se achegan como anexo a esta programación coordinadas pola 

Vicedirección 
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16.- PROGRAMA DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. 

En cumprimento do decreto 324/1996 a programación xeral anual recollerá o programa de 

servizos complementarios do noso centro. Este programa incorpórase nos documentos nº 2 e 3 

desta PXA 

17.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento de Actividades complementarias e extraescolares confeccionou a programación 

para o curso 2022-2023. A celebración das mesmas e as condicións para participar nas mesmas 

ven detallado na citada programación e ven condicionado a súa aprobación no Claustro e no 

Consello Escolar do centro. 

A citada programación axúntase como DOCUMENTO Nº7 do Capítulo III 

  

 

  



 
  

 

 

 

 

 
 

Programación Xeral Anual 
Curso 2022-2023 

 

27 

12 DE OUTUBRO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Av. de Santiago, 2 
32001 Ourense 
Teléfono: 988788211 
ies.12.outubro@edu.xunta.gal 
www.12outubro.gal  

DOCUMENTO Nº2: HORARIO XERAL DO CENTRO 

2.1-HORARIO LECTIVO 

- DE LUNS A VENRES: de 08:30 horas a 14:00 horas. 

- ESO E BACHARELATO: LUNS TARDE de 16:00 horas a 17:40 horas. 

- CICLOS FORMATIVOS: LUNS e MARTES  TARDE  de 16:00 horas a 18:30 horas. 

- Todos os grupos terán un recreo de 30 minutos (de 11:00-11:30 horas). 

- FP DUAL  : MÉRCORES  e XOVES TARDE de 15:30 horas a 21:30 horas 

2.2-HORAS E CONDICIÓNS DA DISPOÑIBILIDADE DE USO DAS INSTALACIÓNS 

PARA O ALUMNADO. 

- As distintas instalacións do centro serán empregadas polo alumnado segundo o seu 

horario lectivo dispoña.  

- Durante o recreo poderán facer uso das instalacións da cafetería, biblioteca ou patio. O 

alumnado que desexe estudar poderá empregar a aula de convivencia durante o recreo. 

- Ao alumnado ao que se lle aplique como medida correctora a incorporación á aula de 

convivencia estará acompañado por un  profesor de garda e realizará todas as tarefas que 

lle foron encomendadas. 

- Os luns o centro oferta servizo de comedor. Os usuarios do mesmo baixarán ás 14:00 

horas as instalacións da cafetería. De 14:00 a 16:00 horas estes alumnos estarán 

acompañados do responsable de comedor e  poderán facer uso das citadas instalacións e 

do patio. En ningún caso poderán abandonar o centro, salvo que o pai/nai/titor pase a 

recollelos e asine un documento no que figura a identificación do menor, do asinante, a 

data e hora. 

- Os martes  e mércores pola tarde as instalacións deportivas estarán a disposición do 

alumnado que participe nas competicións deportivas organizadas polo departamento de 

Educación física ou a ANPA. 
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2.3-HORAS E CONDICIÓNS EN QUE O CENTRO PERMANECERÁ ABERTO PARA A 

COMUNIDADE ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO. 

- O centro abrirá de 08:00 horas a 14:15 horas todos os días , de 15:45 a 18:45 horas os 

luns e  martes,  e de 15:15 a 21:30 horas os mércores e xoves 

- As portas abriranse para o alumnado 5 min. antes do inicio das sesións lectivas 

2.4-HORARIO CLUB DEPORTIVO  

- O Clube deportivo Marusia utilizará o pavillón  os martes e xoves de 17:00 a 20:00 h. O 

uso do pavillón foi aprobado polo Consello Escolar e pola Xefatura Territorial. 

2.5-HORARIO DE VERÁN E DÍAS NON LECTIVOS. 

- Os días non lectivos de Nadal, Entroido, Semana Santa o centro permanecerá aberto de 

09:00 a 13:30 horas. 

- Durante oe meses de verán o horario de atención ao público será: 

- XULLO: 9:00h a 13:30h 

- AGOSTO:10.00h a 12:00h 

- Dado que so contamos cun so auxiliar administrativo e tendo en conta os seus dereitos 

laborais, é posible que en días puntuais a secretaría do centro teña que permanecer 

pechada. 
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-  

DOCUMENTO Nº3: ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS 

COMPLEMENTARIOS 

3.1-TRANSPORTE 

O IES  12 de Outubro fai uso compartido co IES Blanco Amor do  servizo de transporte 

subvencionado pola Consellería de Cultura Educación e Universidade. Este servizo é prestado 

pola empresa Autos González, SL.  

Cóntase cunha soa ruta de transporte- con nº de contrato XG-690- co seguinte percorrido: Castro 

de Beiro- Palmés- Trasalba- Santa Cruz de Arrabaldo- Untes - Untes (Barrio)- Porto- Eirasvedras- 

San Miguel de Canedo - Quintela de Canedo- O Pino- IES Blanco Amor 

Durante este curso 2022-2023 non hai usuarios lexítimos deste servizo. Complétase , dado que 

hai prazas vacantes e se cumpren as condicións regulamentarias , con 2 alumnos do ensino  

obrigatorio (ESO) e outros 2 do post-obrigatorio (Bacharelato). Suman en total 4 (OITO ) alumnos 

O centro velará polo bo funcionamento deste servizo comunicando á empresa prestataria e a 

propia Consellería as incidencias que xurdan. 

3.2-COMEDOR 

O servizo de comedor no curso 2022-2023 non conta con usuarios  

Dado que o servizo de comedor do IES Blanco Amor sérvese nas nosas instalacións este alumnos  

comen nun único turno . 

 Número de usuarios a data de elaboración deste documento : 43 Alumnos (IES Blanco 

Amor) 

 Responsable de comedor: Director ou persoas delegadas 

 

Os  días de servizo de comedor detállanse a continuación:  

 

 12,19  e 26 de setembro.  

 3,10,17 e 24 de outubro.  

 7,14,21 e 28 de novembro.  

 5,12 e 19 de decembro.  

 09,16,23 e 30 de xaneiro.  
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 6, 13 e 27 de febreiro.  

 6, 13 ,20 e 27 de marzo.  

 17 e 24 de abril.  

 08,15,22 e 29 de maio.  

 5,12 e 19 de xuño.  

 

Horario: de 14 a 16 horas.  

 

O comedor escolar funcionará en educación secundaria obligatoria, desde o 08 de setembro de 

2022 ata o 22 de xuño de 2023 

 A empresa encargada do servizo, unha vez asinado o respectivo contrato, encargarase de 

realizar todas as actividades propias do mesmo, incluíndo a recollida e a limpeza do local. 

O sistema de funcionamento do comedor é o de autoservicio cunha oferta de cátering 

cuxos menús respectarán a normativa vixente en canto a saudabilidade. Estes menús serán 

publicados no centro cunha periodicidade mensual. 

 

Este Capítulo I da  Programación  Xeral Anual 2022-2023 foi aprobada  polo Director con data 

14 de outubro de 2022 sendo previamente aprobada polo Claustro,  na parte que lle compete 

conforme ao Decreto 324/1996 con data 13 de marzo de 2022. Igualmente foi avaliada 

positivamente polo Consello Escolar coa mesma data que a da aprobación polo Director. 

 

     


