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CAPÍTULO III 

DOCUMENTO Nº1: Programa anual de actividades complementarias e 

extraescolares 

Segundo o Decreto 324/1996 do 26 de xullo por o que se aproba o Regulamento orgánico dos 

institutos de educación secundaria é competencia da vicedirectora coordinar a realización de 

actividades complementarias e extraescolares, segundo as directrices aprobadas por o Consello 

Escolar do instituto. Así mesmo promoverá varios eventos ó longo do curso, entre os que cabe 

salientar: Magostos, Entroido, acto de Graduación dos alumnos que rematen os seus estudos neste 

centro, e festa de Fin de curso. 

Todas as actividades realizadas polos Departamentos, deben cumprir un protocolo de actuación. 

Na comisión pedagóxica do día 6 de setembro de 2021, proporcionouse unha copia do citado 

protocolo a cada xefe de departamento do noso IES. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES APROBADAS NA PROGRAMACIÓN XERAL 
O programa anual de actividades complementarias e extraescolares, forma parte da programación 

xeral anual, e debe ser elaborada e entregada antes do día 15 de outubro do presente ano. 

1. As realizadas no recinto escolar (charlas, conferencias de demostración, etc.)
Os departamentos, a través do/a xefe/a de departamento, deberá comunicalo en Vicedirección

cunha antelación de 48 h hábiles, a fin de ser anunciados co tempo suficiente ao profesorado

afectado por dita actividade.

2. Fóra do recinto escolar
2.1. En Ourense

a. Cubrir e entregar o impreso nº 1 asinado polo xefe/a do departamento, cunha

antelación dunha semana, en Vicedirección.

b. Facilitar o nome e cursos que participan (a lista xeral dos alumnos e cursos poderán

ser solicitadas por Vicedirección).

c. Autorización (impreso nº 2) do pai/nai ou titor/a de cada un dos alumnos que

participan na actividade. No caso de que o alumnado sexa maior de idade, posible
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en CCFF, deberán presentar o impreso nº 2b onde manifestan a vontade de participar 

na actividade proposta. 

d. As autorizacións deberán ser entregadas 24 horas antes da saída en Vicedirección. 

 

2.2. Fóra de Ourense ou estranxeiro 

a. Cubrir e entregar o impreso nº 1 asinado polo xefe/a do departamento en 

Vicedirección, 15 días hábiles antes da realización da actividade. 

b. Lista do alumnado no que conste o documento de identidade ou nº de pasaporte, 

teléfono de contacto (a lista xeral dos alumnos e cursos poderán ser solicitadas en 

Vicedirección). 

c. Autorizacións de pai/nai ou titor/a (modelo nº 2) entregadas en Vicedirección 48 horas 

hábiles antes da actividade (farase unha copia das autorizacións para acompañar na 

viaxe). 

d. Indicar á Vicedirección, se é necesario, a contratación dun seguro especial ou outro 

trámite legal se houbese para esa actividade. 

LEMBRADE: Ningún alumno poderá saír do centro sen autorización dos pais/titores. No caso 

de ciclos formativos de grao superior, maiores de idade, cubrirán o impreso nº 2b no que manifesta 

a súa vontade e participar na actividade nos termos programados polo Departamento que a 

organiza. 

 

O departamento de actividades complementarias e extraordinarias coordinará co resto de 

departamentos oportunas actividades para celebrar as conmemoracións previstas na Orde do 25 

de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Tales datas, 

marcadas no artigo 8 da anterior Orde, son as seguintes: 

20 de novembro de 2021 Día Universal da Infancia 

25 de novembro de 2021 Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

30 de novembro – 7 de 

decembro de 2021 

Conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

autonomía de Galicia 

3 de decembro 2021 Día Internacional das Persoas con Discapacidade 
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10 de decembro de 2021 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humáns 

24 de xaneiro de 2022 Día Internacional da Educación 

30 de xaneiro de 2022 Día escolar da no violencia e da Paz 

24 de febreiro do 2022 Día de Rosalía de Castro 

8 de marzo de 2022 Día Internacional da Muller 

15 de marzo de 2021 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 

7 – 11 de marzo do 2022 Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na 

aula con xornais 

7 de abril de 2022 Día Mundial da Saúde 

18 – 22 de abril de 2022 Semana do Libro 

2 de maio de 2022 Día internacional contra o Acoso Escolar 

9 de maio de 2022 Día de Europa 

16 - 20 de maio de 2022 Semana das Letras Galegas 

5 de xuño de 2022 Día Mundial do Ambiente 

 

O día do Ensino celebrarase o 11 de outubro de 2021. 

Cando algunha destas datas sexa día non lectivo celebrarase o día lectivo inmediatamente anterior 

ou posterior. 

A continuación, recóllese unha proposta detallada de actividades complementarias e 

extraescolares a realizar por os distintos departamentos integrantes do IES 12 de Outubro. 

Todas as actividades que se expoñen a continuación, quedarán supeditadas ao desenvolvemento 

da COVID-19, así como as recomendacións sanitarias en cada momento. 
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Xefe/a de departamento: Francisca García Pereira 
Nome da actividade Coñecer a nosa contorna 
Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º ESO 

Data estimada  O longo do curso 
Obxectivos 
Saída didáctica á paisaxe natural en colaboración cos departamentos de Historia e 
Educación Física 

 

Nome da actividade Saída xeolóxica pola nosa contorna 
Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 

3º ESO, 1º BACH 

Data estimada  2ª avaliación 
Obxectivos 
Dirixida por un xeólogo galego (Eduardo González) e en colaboración co departamento de 
Xeografía e Historia, dentro das posibilidades, para descrubrir a nosa riqueza patrimonial 

 

Nome da actividade Proxecto Ríos 
Tipo de actividade Actividade didáctica 
Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO  

Data estimada  1ª avaliación/ 3ª avaliación 
Obxectivos 
Debido a organización polo protocolo COVID-19, organizaráse en dous grupos. Un dos 
grupos desprazarase ao río Loña para traballar na campaña de Outono e outro o fará para 
a campaña de Primaveira 

 

 

Nome da actividade Visita a ETAP/EDAR de Ourense 
Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO  

Data estimada  Según permisos do concello 
Obxectivos 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
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Ver aplicación de contidos desenvolto na aula, nos procesos de potabilización da auga e no 
proceso de augas residuais 

 

Nome da actividade Participación nas actividades de conmemoración do día da Ciencia 
en Galego 

Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida 

3º ESO, 4º ESO, 1º BACH 

Data estimada  1ª avaliación 
Obxectivos 
 

Nome da actividade Sesións prácticas para traballar a conciencia corporal e os factores 
do movemento 

Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada  Según disposición de datas dos ponentes 
Obxectivos 
 

 

 

Xefe/a de departamento: Cristina Bobillo Vázquez-Monjardín 
 
Nome da actividade Excursión parque empresarial 
Tipo de actividade Visitas a empresas / Parque comercial 
Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO/ 4º IAEE 

Data estimada  1ª avaliación - 2ª avaliación 
Obxectivos 
Coñecer o funcionamento dunha empresa de xeito práctico 
 
O Departamento de Economía ten previsto a realización dunha excursión na que se visitarán 
empresas, superficies comerciais ou parques empresariais, cuxo obxecto é ver na práctica 
os conceptos explicados na aula.  

A realización da devandita actividade está supeditada a que as empresas autoricen a 
presenza dos alumnos dados os estritos protocolos Covid aos que están suxeitas neste 
momento para garantir unha produción exenta de risco. En función da evolución e nova 
información que se dispoña da infección, e das normas establecidas na web do Ministerio de 
Sanidade, Consumo e Benestar Social, concretaranse estas actividades. 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
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Nome da actividade Visita ao Porto de Vigo 
Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º Bach (se se estima oportuno según a evolución do curso) 

Data estimada  1ª avaliación - 2ª avaliación 
Obxectivos 
Ver na práctica o funcionamento dunha gran superficie de distribución e xestión de 
mercancías 

A realización da devandita actividade está supeditada a que a Autoridade portuaria do Porto 
de Vigo autorice a presenza dos alumnos dados os estritos protocolos Covid aos que están 
suxeitas neste momento para garantir unha distribución exenta de risco. En función da 
evolución e nova información que se dispoña da infección, e das normas establecidas na 
web do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, concretaranse estas 
actividades. 
 
Nome da actividade Excursión a O Courel 
Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e 4º IAEE 

Data estimada  1ª avaliación - 2ª avaliación 
Obxectivos 
Coñecer un espazo singular para promover os valores de defensa da natureza e do medio 
ambiente 

O Departamento de Economía colabora con outros na organización dunha excursión ao 
espazo natural situado en O Courel, para promover os valores recollidos nos temas 
transversais da programación. 
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Xefe/a de departamento: Ignacio Tudela de la Fuente 

Nome da actividade Saída ao parque multiaventuras “Pena Aventura” en Ribeira da 
Pena (norte de Portugal) 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 

2º ESO 

Data estimada  2ª avaliación 
Obxectivos 
Reforzo de contidos realizados na natureza 
 
Nome da actividade Saída a estación de Esquí 
Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO – 1º BACH 

Data estimada  2ª avaliación 
Obxectivos 
Ampliar contidos realizados na natureza 
 

Nome da actividade Visita IES “A Farixa” (TAFAD) 
Tipo de actividade Actividades complementarias 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada  3ª avaliación 
Obxectivos 
Mostrar as posibles saídas de cara a ciclos formativos relacionados coa materia 
 

Nome da actividade Visita ás instalacións do INEF de A Coruña 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada  3ª avaliación 
Obxectivos 
Mostrar as posibles saídas de cara a universidade relacionados coa materia 
 

Nome da actividade Actividades acuáticas en Castrelo de Miño 
Tipo de actividade Actividade complementaria 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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Curso/s a que vai 
dirixida 

3º ESO – 4º ESO 

Data estimada  3ª avaliación 
Obxectivos 
Práctica de actividades náuticas 
 

Nome da actividade Carreira de orientación en Cenlle 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida 

Por determinar 

Data estimada  2ª avaliación 
Obxectivos 
Práctica de actividades na natureza 
 

Nome da actividade Práctica de senderismo nas inmediacións do centro 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida 

Por determinar 

Data estimada  2ª - 3ª avaliación 
Obxectivos 
Práctica de actividades na natureza 
 

Nome da actividade Visita e práctica a un campo de pitch&putt 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH / 4º ESO 

Data estimada  2ª/3ª avaliación 
Obxectivos 
Práctica de actividades na natureza 
Nome da actividade Bautismo náutico: Rafting 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH / 4º ESO 

Data estimada  2ª/3ª avaliación 
Obxectivos 
Práctica de actividades na natureza 
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Xefe/a de departamento: Ramón Selas Iglesias 

Nome da actividade Visitas a distintas Centrais de xeración de enerxía eléctrica de 
carácter Térmica, Eólica, Fotovoltaica e Hidroeléctrica. 

Tipo de actividade Exterior, saídas de un día de duración 
Didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida Tódolos cursos dos ciclos superiores e medios 

Data estimada  2ª avaliación 
Obxectivos 
Que o alumnado se familiarice coas diferentes formas de xeración da enerxía eléctrica 
 
Nome da actividade Visita a un Centro de Transformación de tipo intemperie 
Tipo de actividade Exterior, saídas de un día de duración 

Didáctica 
Curso/s a que vai 
dirixida 

Segundos cursos dos ciclos medios e superior 
 

Data estimada  2ª avaliación 
Obxectivos 
Ver in situ un Centro de Transformación  coa finalidade de descubrir realmente as 
diferentes partes que o compoñen  
 

Nome da actividade 
- Visitas a empresas de referencia no entorno produtivo, con carga 
relevante en instalacións de ICT. 
- Visitas a empresas do entorno produtivo, con carga relevante en 
automatización 

Tipo de actividade Exterior, saídas de un día de duración 
Didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida Tódolos cursos dos Ciclos Medios e Superiores 

Data estimada  2ª/3ª avaliación 
Obxectivos 
Familiarizarse co entorn productivo visitando empresas adicadas a automatización e a 
instalación de ICTs e mesmo a fabricación de compoñentes 
 
OBSERVACIÓNS: As actividades quedan supeditadas a colaboración das empresas e a situación 
da Pandemia COVID-19 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE 



 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 
Av. de Santiago, 2 
32001 Ourense 
Teléfono: 988788211 
ies.12.outubro@edu.xunta.gal 
www.12outubro.gal 

 

 
 

 

Xefe/a de departamento: Daniel Lemos Fernández 
 

Nome da 
actividade 

Saida ás empresa Sineldent, Adventus Plus, S.L. e  
Custoimplants (Polígono San Cibrao das Viñas) 

Tipo de actividade Visita didáctica 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CM-Mecanizado e 2ºCS-Programación da Producción. 

Data estimada Febreiro 2022 
Obxectivos 
Acadar unha visión global do tecido empresarial que se atopa na Provincia de Ourense, 
no sector da Fabricación Mecánica. 

 

Nome da 
actividade 

Saida ás empresas Desarrollos Mecánicos Auria, S.L., Anibal 
Metalmecánica Gallega  e Mecanizados Daciba, S.L.(Polígono 
San Cibrao das Viñas) 

Tipo de actividade Visita didáctica 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CM-Mecanizado e 2ºCS-Programación da Producción. 

Data estimada Febreiro 2022 
Obxectivos 
Acadar unha visión global do tecido empresarial que se atopa na Provincia de Ourense, 
no sector da Fabricación Mecánica. 

 

 

 

Xefe/a de departamento: Pilar Lado Eiriz 
Nome da 
actividade 

IX Olimpiada Galega de Filosofía: Transhumanismo, mellora ou 
final da especie humana? 

Tipo de actividade Concurso de disertacións, fotografía, video e banda deseñada. 
Curso/s a que vai 
dirixida 4º ESO e 1ºBACH 

Data estimada Febreiro e marzo 
Obxectivos 
Desenvolver a capacidade de comprensión crítica e reflexiva sobre a realidade 
circundante. 
Familiarizarse ca imaxe como medio para transmitir opinións e conceptualizacións da 
realidade. 
Buscar a cooperación como medio de enriquecer as propias achegas. 
Afondar no uso técnico de cámaras fotográficas, video e debuxo. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
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Nome da 
actividade IX Certame de ensaio subversivo “Guillermo Domínguez” 

Tipo de actividade Certame de ensaio (non presencial) 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º BACH 

Data estimada Marzo 2022 
Obxectivos 
Desenvolver a capacidade de comprensión crítica e reflexiva sobre a realidade 
circundante. 
Desenvolver a expresión escrita e argumentativa fomentando valores morais. 

 
Nome da 
actividade IV Torneo de Debate Académico de Galicia. Fundación Barrié 

Tipo de actividade Semipresencial 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º BACH 

Data estimada Xaneiro e febreiro 
Obxectivos 

Inculcar e afianzar a cultura da oratoria e o debate. 
Fomentar falar en público e cooperar na construción argumentativa. 
Potenciar o traballo de investigación. 

 
Nome da 
actividade European Youth Parliament 

Tipo de actividade Grupos de traballo e debate parlamentario europeo en inglés. 
Curso/s a que vai 
dirixida 1ºBACH 

Data estimada Febreiro 
Obxectivos 
Inculcar e afianzar a cultura da oratoria e o debate. 
Fomentar falar en público e cooperar na construción argumentativa. 
Potenciar o traballo de investigación. 
Desenvolver habilidades orais en inglés. 
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Xefe/a de departamento: Marisol Seoane Vieira 
Nome da actividade Teatro en francés adaptado no Auditorio Municipal de Ourense 

Tipo de actividade Lúdico-educativa 
Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e 1º e 2º BAC 

Data estimada  Febreiro 
Obxectivos 
Estimular a capacidade de comprensión da lingua francesa nun marco diferente ó da aula. 
 

Nome da actividade Participación con outros departamentos nas actividades 
programadas 

Tipo de actividade Multidisciplinar 
Curso/s a que vai 
dirixida Todos 

Data estimada  As que se establezan para o curso. 

Obxectivos 
Culturizar e socializar aos alumnos nun ámbito diferente ó da aula 
 

Nome da actividade Panxoliñas de Nadal en Francés (no caso de celebrar festival de 
nadal? 

Tipo de actividade Lúdico - educativa 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º, 2º, 3º e 4º da ESO 

Data estimada  Decembro 

Obxectivos 
Achegar as costumes doutro país ao alumnado, como reforzo educacional 
Nome da actividade Participación de conferenciantes ou nativos franceses en temáticas 

diversas 

Tipo de actividade Educativa e interrelacional 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º, 2º, 3º e 4º da ESO 

Data estimada  En calquera momento que se estime oportuno 

Obxectivos 
Achegar a realidade francófona ao alumnado como referente ao futuro profesional do 
mesmo 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
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Nome da actividade Utilización de documentos de lectura e escoita a tempo real e de 

actualidade 

Tipo de actividade Lúdico-educativa 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Todos (segundo o nivel de aprendizaxe) 

Data estimada  Todo o curso 

Obxectivos 
Manexarse noutros ámbitos que non sexan tan estrictos académicamente. 
 

 

 
Xefe/a de departamento: Susana Osorio Blanco 
Nome da actividade Xornada de primeiros auxilios 
Tipo de actividade Presencial no salón de actos 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º curso de todos os ciclos formativos 

Data estimada  Decembro 2021 
Obxectivos 
Adquirir unhas nocións fundamentais do Soporte vital básico cumplimentando o currículo do 
módulo de FOL e do resto dos módulos de cada ciclo formativo  
 
Nome da actividade Xornada riscos eléctricos. Formación Telco 

Tipo de actividade Presencial no salón de actos 
Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º curso de ciclos formativos da familia profesional de 
Electricidade e electrónica 

Data estimada  1º Trimestre 

Obxectivos 
Dar una formación complementaria en prevención de riscos laboráis eléctricos atendendo ás 
existencias do mercado laboral no eido da construcción 
 
Nome da actividade Visita a una empresa do sector 

Tipo de actividade Extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º e 2º curso de CCFF 

Data estimada  2º Trimestre 

Obxectivos 
En colaboración con cada departamento das familias profesionais, organizar una visita a una 
empresa do sector correspondente para que comproben in situ os riscos laboráis, as medidas 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN 
LABORAL 
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de prevención, o sistema de traballo, a organización do traballo así coma aspectos técnicos 
da electricidade, da fabricación mecánica ou da imaxe persoal segundo sexa o caso 
 
Nome da actividade Proxecto escolar: Aprendedo a aprender 

Tipo de actividade Charlas no salón de actos ao longo do curso  

Curso/s a que vai 
dirixida 2º curso de Ciclos Formativos 

Data estimada  - Setembro: Charla motivacional sobre o mundo do 
emprendemento (Semana do 20 de setembro) 

- Modelo CANVAS (semana 18 outubro) 
- Plan de negocio (semana 15 novembro) 
- Marketing e comunicación aplicado á empresa (semana 10 

xaneiro) 
- Como presentar o teu producto a inversores/financiación 

(semana 7 febreiro) 

Obxectivos 
Mellorar a formación na elaboración do plan de empresa en colaboración cun programa de 
formación da Asociación de Jóvenes Empresarios, así como ofrecerlle aos alumnos a 
posibilidade de participar nun concurso ao mellor plan de empresa 
 
Nome da 
actividade Xornada de Orientación laboral 

Tipo de actividade Presencial no salón de actos 
Curso/s a que 
vaidirixida 1º curso de ciclos formativos 

Data estimada Tercer trimestre 
Obxectivos 
Facilitar a inserción laboral do alumnado, coñecendo as demandas das empresas e a 
elaboración dos instrumentos adecuados de procura de emprego 
 
O departamento de FOL organizará e participará en calquer outra actividade que se 
considere de interés ao longo do curso e que permita cumplimentar o proceso de ensino – 
aprendizaxe do noso alumnado 
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Xefe/a de departamento: Diego Negro Taboada 
 
Nome da actividade Lifting Facial 
Tipo de actividade Demostración e realización práctica de un lifting facial. 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CS Estética Integral e benestar 

Data estimada Xaneiro 2022 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de un lifting facial. 

 
Nome da actividade Alisados e hidratación capilar 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de un alisado sobre o cabelo 
e tratamento de hidratación 

Curso/s a que vai 
dirixida 2º CM de Peiteado e cosmética capilar. 

Data estimada Xaneiro 2022. 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo 
- Realización práctica de un alisado sobre o cabelo ondulado e longo 
- Realización de un tratamento de hidratación 

 

Nome da actividade Demostración e realización de deseños de uñas por profesionais 
do sector privado (Thuya) 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de un alisado sobre o cabelo 
e tratamento de hidratación 

Curso/s a que vai 
dirixida 1º CM de Estética e beleza e Peiteado e cosmética capilar. 

Data estimada Decembro 2021. 
Obxectivos 
- Realización de demostracións de decoracións de uñas 
- Posta en práctica de decoracións de uñas 

 
Nome da actividade Hixiene con BBGLOW 
Tipo de actividade Demostración de técnicas novidosas existentes no mercado. 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º CM Estética e Beleza. 

Data estimada Outubro 2021 
Obxectivos 
- Demostración de técnicas novidosas do mercado. 
- Realización práctica das técnicas con DERMASTIK 

 

DEPARTAMENTO DE IMAXE PERSOAL 
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Nome da actividade Visita ás termas de Outariz 
Tipo de actividade Visita guiada para coñecer as termas da cidade. 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CS Estética Integral e benestar 

Data estimada Febreiro 2022 
Obxectivos 
- Mostrar as termas da cidade. 
- Realización dun percorrido polas termas de Outariz. 
- Coñecer os tratamentos e técnicas que se realizan. 

 
Nome da actividade Apilus Depilación Eléctrica 
Tipo de actividade Explicación das técnicas de depilación eléctrica. 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CS Estética Integral e benestar 

Data estimada Xaneiro 2022 
Obxectivos 
- Mostrar outra técnica de traballo. 
- Realización práctica de técnicas para eliminación da peluxe 

 
Nome da actividade Taller de uñas artificiais. 
Tipo de actividade Realización de uñas artificiais. 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CM Estética e Beleza. 

Data estimada Febreiro 2022 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de uñas artificiais. 
- Coñecer outros métodos de traballo. 

 
Nome da actividade Taller de pedicura con torno 
Tipo de actividade Realización de uñas artificiais. 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º e 2º CM Estética e Beleza. 

Data estimada Febreiro 2022 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de manicuras e pedicuras con torno. 
- Coñecer outros métodos de traballo. 

 
Nome da actividade Micropigmentación 
Tipo de actividade Demostración e realización práctica de micropigmentación. 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CS Estética Integral e Benestar 

Data estimada Marzo 2022 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
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- Realización práctica por parte dun profesional de varios traballos de 

micropigmentación 
 
Nome da actividade Formación Crazy Barber 
Tipo de actividade Técnicas de corte masculino e arranxo de barba 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º FPB e 1º e 2º do CM Peiteado e estética capilar 

Data estimada Xaneiro 2022 
Obxectivos 
- Mostrar as técnicas para o corte do cabelo masculino 
- Arranxo de barba cos seus protocolos 
- Coñecer outras técnicas asociadas ao estilismo masculino. 

 
 
Nome da actividade Risco químico en Perruqueiras e outros tratamentos de estética. 
Tipo de actividade Coñecer os riscos que implica a profesión. 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º CS Est., 1º CM Est. e 1º CM Peit. 

Data estimada Xaneiro 2022 
Obxectivos 
- Mostrar os riscos asociados á profesión. 
- Coñecer e valorara os riscos dos produtos cos que se traballa no sector da Imaxe 

Persoal. 
 
Nome da actividade Coñecemento de outras firmas cosméticas 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de varios protocolos 
relacionados cunha firma cosmética. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º CS Estética Integral e Benestar, e 2º de CM Estética e 
Beleza. 

Data estimada 2º Trimestre 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de varios protocolos dunha firma cosmética. 

 
Nome da actividade Cosmética natural 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de varios productos 
cosméticos 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM Estética e Beleza, 1º e 2º do CS Estética integral e 
benestar 

Data estimada Febreiro 2022 
Obxectivos 
- Coñecemento sobre o uso de principios activos para usos cosméticos 
- Realización práctica de varios produtos cosméticos. 

 
Nome da actividade Coloración Capilar 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de varios traballos de 
coloración capilar. 
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Curso/s a que vai 
dirixida 2º CM Peiteados e 1º FP Básica. 

Data estimada Marzo 2022 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica por parte dun profesional de varios traballos de coloración 

capilar. 
 
Nome da actividade Masaxe Kobido 
Tipo de actividade Demostración e realización práctica de masaxe xaponés 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CM Estética e Beleza e 2º CS Estética integral e benestar 

Data estimada Decembro 2021 
Obxectivos 
- Mostrar unha técnica de masaxe en auxe. 
- Realización práctica por parte dun profesional de masaxe kobido. 
- Realizar prácticas entre o alumnado. 

 
Nome da actividade Depilación con fío. 
Tipo de actividade Demostración e realización práctica de depilación con fío. 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CS Estética Integral e Benestar e 2º de CM Estética. 

Data estimada Decembro 2021 
Obxectivos 
- Mostrar unha técnica de depilación novidosa. 
- Realización práctica por parte dun profesional de varios traballos de depilación. 
- Realizar prácticas entre o alumnado. 

 
Nome da actividade Derma-stick 
Tipo de actividade Demostración de novas técnicas de traballo. 
Curso/s a que vai 
dirixida 2º CS Estética Integral e Benestar 

Data estimada Novembro 2021 
Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica por parte dun técnico de varios protocolos faciais. 
- Coñecer aparellos e técnicas novidosas. 
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Xefe/a de departamento: María Belén Vázquez Mazaira 
 

Nome da actividade Obra de teatro en inglés 
Tipo de actividade Actividade extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida ESO/BACH 

Data estimada 2º trimestre 
Obxectivos 
- Asistencia a unha obra de teatro para que o alumnado poida mellorar a súa 

escoita na lingua inglesa 
 

Nome da actividade Conferencia/charla cultura inglesa 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida ESO/BACH 

Data estimada 2º/3º trimestre 
Obxectivos 
Asistencia a conferencias/charlas sobre aspectos da cultura inglesa ou de países de 
fala inglesa para que o alumnado teña coñecemento das diferencias entre os países 
de fala inglesa e a nosa cultura 

 

Nome da actividade Cancións en inglés 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida ESO/BACH 

Data estimada O longo do curso 
Obxectivos 
Crear interese no alumnado pola interpretación dunha ou varias cancións en lingua 
inglesa que se poidan representar nalgunha actividade no centro escolar 

 

Nome da actividade Conversas cun nativo 
Tipo de actividade Actividade complementaria 
Curso/s a que vai 
dirixida ESO/BACH 

Data estimada 2º/3º trimestre 
Obxectivos 
Fomentar no alumando a fala da lingua inglesa 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
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Xefe/a de departamento: María José Saco Rivera 
 

Nome da 
actividade Visita o xacemento de Sto. Tomé // Museo arqueolóxico de Ourense 

Tipo de actividade Didáctica 
Curso/s a que vai 
dirixida 4º ESO e BACH 

Data estimada Primaveira 
Obxectivos 
O alumnado coñeza o pasado romano da súa cidade 

  

Nome da 
actividade 

Participación no Concurso de Cultura Clásica Odisea 2022 
(organizado pola Sección Galega da Sociedade Española de 
Estudios Clásicos) 

Tipo de actividade Didáctica (celebración on-line) 
Curso/s a que vai 
dirixida 4º ESO e BACH 

Data estimada Febreiro 2022 
Obxectivos 

 

Nome da 
actividade 

Participación no festival de teatro greco-latino Lugo-Ourense 2022, 
organizado pola Sección Galega da Sociedade Española de 
Estudios Clásicos 

Tipo de actividade Didáctica 
Curso/s a que vai 
dirixida 4º ESO e BACH 

Data estimada Marzo 2022 
Obxectivos 
Asistencia a dúas representación teatrais: unhatraxedia e unha comedia 

 

Se algún alumno ou alumna o desexase e o profesorado correspondente tivese dispoñibilidade, 

poderá participar na Olimpiada de Traducción que se celebra en Santiago de Compostela 

organizada pola SEEC Galicia. 

  

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 
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Xefe/a de departamento: Luca Vicente Rosato 
Nome da actividade Saída do Club de Lectura á illa de Ons (roteiro e pernoctación) 
Tipo de actividade Extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida ESO – BACH 

Data estimada Mes de xuño (a partir das avaliacións) 
Obxectivos 

 

Nome da actividade Participación no obradoiro de escritura creativa no Espazo Xove da 
Biblioteca Municipal 

Tipo de actividade Extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida ESO – 1º BACH 

Data estimada Outubro - Maio 
Obxectivos 

  
Nome da actividade Visita as instalación da Voz de Galicia 
Tipo de actividade Extraescolar 
Curso/s a que vai 
dirixida 1ºBACH 

Data estimada Terceiro trimestre 
Obxectivos 

 
Nome da 
actividade 

Posible asistencia a obras teatrais, así como participación nas 
tertulias literarias do Concello (no caso se ofertarse neste curso 
académico) 

Tipo de actividade Complamentaria 
Curso/s a que vai 
dirixida ESO – 1º BACH 

Data estimada Todo o curso 
Obxectivos 

  

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ 
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Xefe/a de departamento: 

 
Mª Jesús Méndez Álvarez 

 
Nome da 
actividade Celebramos o Samaín 

Tipo de actividade Exposición de cabazas, concurso de relatos e elaboración dun 
vídeo didáctico 

Curso/s a que vai 
dirixida 1º, 2º, 3º e 4º da ESO 

Data estimada 1 ou 2 semanas antes do 1 de novembro 
Obxectivos 
Fomentar o coñecemento e a celebración dunha tradición galega 

 
Nome da 
actividade Celebramos o Nadal 

Tipo de actividade  Concurso de postais de Nadal en galego 
Curso/s a que vai 
dirixida  Toda a Eso, Bac e Ciclos Formativos 

Data estimada 1 semana antes do 22 de decembro 
Obxectivos 
Normalizar a escrita en galego 

 
Nome da 
actividade Día de San Valentín 

Tipo de actividade  Escrita de poemas en galego 
Curso/s a que vai 
dirixida Toda a ESO  

Data estimada 1 semana antes do 14 de febreiro 
Obxectivos: 
Fomentar e normalizar a escrita en lingua galega 
 
Nome da 
actividade Día de Rosalía 

Tipo de actividade Lectura e audición de poemas 
Curso/s a que vai 
dirixida 1º, 2º, 3º,4º da ESO 

Data estimada Durante a semana do 24 de febreiro 
Obxectivos 
Fomentar a literatura galega do XIX 
 
Nome da 
actividade Celebramos o Entroido 

Tipo de actividade Exposición de máscaras, elaboración de máscaras e disfraces 

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA 
GALEGA 
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Curso/s a que vai 
dirixida  Toda a Eso 

Data estimada Durante a semana do Entroido 
Obxectivos 
Normalizar as tradicións populares galegas 

 
Nome da 
actividade Semana das Letras galegas 

Tipo de actividade  Escrita de poemas en galego e as actividades que se poidan facer 
arredor da figura do homenaxeado 

Curso/s a que vai 
dirixida Toda a ESO, Bac e Ciclos formativos 

Data estimada 1 semana antes do 17 de maio 
Obxectivos: 
Fomentar e normalizar a literatura en lingua galega 

 
Nome da 
actividade 

Posible charla e roteiro medieval con Mariña Albor da 
Universidade de Santiago 

Tipo de actividade  científica 
Curso/s a que vai 
dirixida 3º ESO e 1º de BAC 

Data estimada 2º trimestre  
Obxectivos: 
Profundizar no coñecemento do patrimonio artístico medieval galego e no pasado da súa 
contorna 

 
Ademais destas actividades, faranse (se é posible) as actividades que planifique o Concello de 
Ourense relacionadas coa nosa materia (teatro, e rutas literarias). 

 

 

 

Xefe/a de departamento: Manuel Martínez 
 
Nome da 
actividade Convivencia 

Tipo de 
actividade Saída fora do centro 

Curso/s a que vai 
dirixida 1º, 2º, 3º e 4º ESO y 1º y 2º BACH 

Data estimada Último lúns de abril (25 abril de 2022) 
Obxectivos 
Relación e convivencia entre todo o alumnado da ESO e Bacherelato 

 
 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 
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Xefe/a de departamento: Julio Pérez Formoso 

 
En principio non se ten prevista a realización de ningunha actividade extraescolar, pero se ten lugar 
algún acontecemento de tipo feira, exposición, pensaríamos a posibilidade de asistir. 
Tamén quedamos abertos a colaborar con outros departamentos en actividades que teñan interese 
común co noso departamento. 
Cando saia a oferta de actividades do Concello se analizará o interese delas. 

 
     

 

Xefe/a de departamento: Carlos Pérez Seara 
 
Nome da 
actividade Andaina castrexa 

Tipo de actividade Andaina ao Castro de San Tomé 
Curso/s a que 
vaidirixida 1º ESO 

Data estimada 2ª Avaliación 
Obxectivos 
Coñecer a cultura castrexa e o noso patrimonio natural e arqueolóxico. 

 
Nome da 
actividade Coñecendo a cultura castrexa 

Tipo de actividade Excursión Celanova - Bande 
Curso/s a que 
vaidirixida 2º ESO 

Data estimada 2ª Avaliación 
Obxectivos 
Coñecer algún dos monumentos mais significativos da provincia: mosteiro de Celanova, 
San Miguel de Celanova, Santa Coba de Bande, Aquis... 

 
Nome da 
actividade Descubre a túa cidade 

Tipo de actividade Roteiro polo casco vello de Ourense 
Curso/s a que 
vaidirixida 3º ESO 

Data estimada 3ª Avaliación 
Obxectivos 
Valorar o patrimonio propio pondo en valor a nosa cidade. 

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 
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Nome da 
actividade Coñecendo as fontes históricas 

Tipo de actividade Visita o arquivo histórico provincial 
Curso/s a que 
vaidirixida 4º ESO e 1º BACH 

Data estimada 3ª Avaliación 
Obxectivos 
Valorar o novo arquivo histórico descubrindo a súa arquitectura e emprazamento, e 
coñecendo o funcionamento do mesmo e os seus fondos materiais 

 
Nome da 
actividade Santiago cidade de Arte 

Tipo de actividade Excursión a Santiago 
Curso/s a que 
vaidirixida 2º de BAC (Arte) 

Data estimada 2ª Avaliación 
Obxectivos 
Coñecer a realidade artística de Santiago dende a Catedral ó museo de arte 
contemporáneo (Cgac). 

 
NOTA IMPORTANTE 
- Todas as datas son orientativas. En función de como vaia evolucionando a situación COVID 

realizaranse actividades no exterior buscando a proximidade. 

Outras actividades a realizar: 

- Celebración das conmemoracións marcadas no calendario: Día da Paz, Dereitos Humanos, Día 

contra a violencia de xénero, Día do Libro… 

- Participación nas actividades programadas polo Concello. 

- Visitas a exposicións, relacionadas cos contidos das materias impartidas polo departamento, 

programadas por calquera institución pública ou privada. 

- Tanto as actividades do Concello como as exposicións posibles non teñen hoxe una data prevista 

polo que non podemos temporalizalas pero tentaremos evitar a terceira avaliación e colaborar con 

outros departamentos para evitar os problemas de cursos precedentes. 
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DOCUMENTO Nº2: Organización, funcionamento e horario da biblioteca 

 

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 neste de 2200 €  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. 

Este curso seremos un dos centros pioneiros , escollidos pola Consellería, para iniciar a migración de datos 

dende a base de xestión de bibliotecas Meiga a unha nova base denominada Koha. O proceso é ambicioso xa 

que o obxectivo final e unificar o catálogo de todas as bibliotecas escolares galegas.   

 A programación para este curso irá no Anexo aparte. 

Dende hai uns anos particípase no Club de Lectura co ánimo de fomentar a lectura 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 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. 

  



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:30

9:20
9:20

10:10

10:10

11:00
Carlos Pérez Seara Carlos Pérez Seara

María Jesús 

Méndez
Carlos Pérez Seara

RECREO Luca Rosato María José Saco
María Jesús 

Méndez

María Jesús 

Méndez
Pilar Lado

11:30

12:20
María José Saco Carlos Pérez Seara  

12:20

13:10
Pilar Lado

13:10

14:00

16:00

16:50
16:50

17:40

MEDIODÍA

GARDAS DE BIBLIOTECA
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DOCUMENTO Nº3: Programa de formación do profesorado no centro 

 

Plan de formación permanente do profesorado 
      

Itinerario 1: E-Dixgal. Curso 2021-2022 
Liña de actuación: Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de 

espazos virtuais. Educación dixital 
      

Actividades formativas 
Grupo de traballo:  

- Coñecer o modelo educativo asociado ao proxecto E-Dixgal. 
- Coñecer as ferramentas propias do proxecto E-Dixgal e desenvolver e avaliar acción 

formativas de aula no marco do proxecto E-Dixgal. 
- Dominar a elaboración de contados educativos e materiais didácticos 

Número de horas Número de participantes Temporalización 
20 h (4 h de docencia e 16 h 
de traballo en grupo)  5 2º/3º trimestre do curso 21-

22 
   

Itinerario 2: Plan Dixital do IES 12 de Outubro 
Liña de actuación: Plan dixital de centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo 

en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital 
   

Actividades formativas 
Grupo de traballo:  

- Deseñar o Plan dixital de centro seguindo a normativa establecida. 
- Posta en marcha e seguemento do plan dixital de centro. 

Número de horas Número de participantes Temporalización 

20 h 5 Ao longo de todo o curso 21-
22 

   
Itinerario 3: Recursos dixitais para a docencia de FOL e Economía 

Liña de actuación: A orientación vocacional e profesional 
   

Actividades formativas 
Grupo de traballo:  

- Planificar e crear actividades con Ardora para os módulos de FOL e a asignatura de 
economía. 

- Integrar na aula virtual os contados creados con Ardora. 
- Crear actividades interactivas para os módulos de FOL e a asignatura con H5P e 

otras ferramentas integradas en Moodle ou externas 
Número de horas Número de participantes Temporalización 
30 h (6 h de formación e 24 de 
grupo de traballo) 4 Ao longo de todo o curso 21-

22 
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Itinerario 4: Técnicas para o traballo na aula con alumnado con necesidades 

educativas 
Liña de actuación: Educación inclusiva e coeducativa 

   
Actividades formativas 

Grupo de traballo 
Técnicas para a atención á diversidade 

Curso 
Atención á diversidade na aula 

- Obter técnicas para o deseño de 
intervención educativas. 

- Coñecer ferramentas para a 
integración do alumnado con 
necesidades educativas 

- Desenvolver estratexias 
colaborativas na aula 

- Coñecer os aspectos clave da 
atención á diversidade 

- Identificar técnicas de apoio escolar a 
alumnos con necesidades educativas. 

- Desenvolver as destrezas necesarias 
para a integración no centro 
educativo do alumnado con 
necesidades educativas 

Nº de horas Nº participantes Temporalización Nº de horas Nº  participantes Temporalización 
20 h (4 h de 
formación y 16 h 
de traballo en 
grupo)  

8 2 e 3 trimestre do 
curso 21-22 16 h 8 2 e 3 trimestre do 

curso 21-22 

 

MESTRADO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E 
BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINO DE IDIOMAS 

O IES 12 de Outubro participa un ano mais no desenvolvemento das actividades de titoría do alumnado do 
Practicum do Mestrado. 

O alumnado deste prácticum está autorizado a estar presentes e participar nas actividades do centro 
docente e asumindo por parte do equipo directivo e da persoa coordinadora do Practicum no centro a 
responsabilidade de supervisión do seu desenvolvemento e a interlocución coas persoas responsables do 
prácticum na universidade correpondente. 

Durante o curso 2021/2022, os deocentes coluntarios para titorizar as prácticas son: 

o López Gesto, David: departamento de Debuxo 
o Rosato Carballido, Luca: departamento de Lingua Castelá 
o Pérez Seara, Carlos: departamento de Xeografía e Historia 
o Méndez Álvarez, María Jesús: departamento de Lingua Galega 
o Fírvida Plaza, Xose Manoel: departamento de Economía 
o Tudela de la Fuente, Ignacio: departamento de Educación Física 
o Ríos Sancho, Elena: departamento de Inglés 
o Lado Eiriz, Pilar: departamento de Filosofía 
o González Nieto, Ana: departamento de Electricidade e Electrónica 
o Maceiras Formosel, María Isabel: departamento de FOL 
o Osorio Blanco, Susana: departamento de FOL 
o Escudero Estévez, Ana María: departamento de Imaxe Persoal 
o Casares Guzmán, Obdulia: departamento de Imaxe Persoal 
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o Del Río Balado, María Lourdes: departamento de Imaxe Persoal 
o Negro Taboada, Diego: departamento de Imaxe Persoal 
o Lemos Fernández, Daniel: departamento de Fabricación Mecánica 
o Rodríguez Rego, Beatriz: departamento de Fabricación Mecánica 
o Díz Afonso, Juan Carlos: departamento de Fabricación Mecánica 

 

DOCUMENTO Nº4: Programa de formación en centros de traballo (FCT) 
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1. INTRODUCIÓN 

O módulo profesional de FCT é un bloque coherente de formación profesional que se desenvolve en 

empresas ou institucións en situacións reais de traballo. Este módulo, que ten carácter obrigatorio en todos 

os ciclos formativos e é requisito imprescindible aprobalo para a obtención do título profesional, está rexido 

pola Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de 

traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Realízase unha vez aprobados tódolos módulos do Ciclo Formativo correspondente. Organízase en xornadas 

laborais completas marcadas polo calendario laboral da empresa. Desenvólvese procurando aplicar as 

competencias profesionais adquiridas no centro educativo, estando o alumnado orientado e asesorado en 

todo momento polos responsables do seguimento e da avaliación das súas actividades. 

2. OBXECTIVOS DA FCT 

• Aplicar o aprendido no centro educativo, evidenciando as competencias adquiridas en procesos 

produtivos concretos e en situacións laborais reais. 

• Coñecer e comprender o que é realmente a organización sociolaboral dun centro de traballo ou 

empresa adquirindo coñecementos da organización produtiva do seu perfil profesional e do sistema 

de relacións sociolaborais do centro de traballo, que facilitarán a súa futura inserción laboral. 

• Adquirir unha identidade e unha madureza profesional motivadoras para a aprendizaxe ao longo da 

vida e para as adaptacións aos cambios das necesidades de cualificación. 

• Contribuír a consecución doutros obxectivos como a adquisición de coñecementos, habilidades e 

actitudes necesarios para traballar en condicións de seguridade. 

• Completar a adquisición polo alumnado da competencia profesional conseguida no centro educativo, 

mediante a realización dun conxunto de actividades de formación previamente identificadas e 

delimitadas entre as actividades produtivas do centro de traballo. 

• Avaliar os aspectos máis relevantes da profesionalidade alcanzada polo alumnado no centro 

educativo e acreditar os aspectos requiridos no emprego que non poidan verificarse por exixir 

situacións reais de traballo. 
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3. FASES NO DESENVOLVEMENTO DA FCT 

i. Identificación e selección de empresas colaboradoras.  

ii. Asignación de alumnos ás empresa: o titor, coa colaboración do equipo docente do ciclo, 

asignará a cada alumno-a á empresa ou empresas nas que vai realizar a FCT, tendo en conta 

os perfís profesionais solicitados polas  empresas  así  como  as  capacidades  do alumnado e 

a posibilidade de desenvolver o programa formativo .  

A hora de asignar as empresas tamén se terá en conta o seguinte: 

• Posibilidade de continuar na empresa cun contrato laboral. 

• Petición do alumno-a, as veces traen eles a empresa buscada. Case sempre ten que 

ver co punto anterior, outras veces é por ter interese nun proceso produtivo concreto, 

nunha técnica nova, especialidade da empresa, etc. 

• Proximidade ao domicilio do alumno-a, para evitarlle gastos. Hai que ter en conta que 

a axuda que lle da a consellería é de 2,50 €/día. No 12 de Outubro recibimos alumnos-

as de lugares distantes. 

• Procurarase que non coincidan na mesma empresa alumnos de CM e CS da mesma 

familia profesional salvo que a empresa asigne postos de formación diferenciados 

acorde a cada nivel. 

iii. Subscrición dos convenios cos centros colaboradores que serán asinados polo director do 

centro educativo e polo representante legal da empresa colaboradora. Estes convenios 

afectan a tódolos alumnos do centro e formalizarase por escrito no modelo Anexo I que 

contará coa relación nominal de alumnos en prácticas. 

iv. A  xestión  dos  documentos  relativos  ó  desenvolvemento  da  FCT  realizarase coa aplicación 

informática Xade/FCT 

v. Realización da FCT, cunha xornada formativa similar á dos outros traballadores da empresa. 

vi. Seguimento da realización das prácticas polos profesores-as titores-as: visitas ás empresas e 

asistencia do alumnado ao IES cada 15 días. 

vii. Avaliación individual da FCT do alumno. Realizada polo titor do centro formativo coa 

colaboración do titor da empresa. O titor-a do centro de traballo indicará o grao de 

consecución dos obxectivos previstos no plan individualizado. 
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4. PROGRAMA FORMATIVO 

O programa formativo exponse no Plan Individualizado de FCT (documento que se descarga da aplicación 

usada para xestionar a FCT) que se lle entrega a cada alumno-a e nel recóllese o conxunto de actividades 

formativas e produtivas que debe realizar no centro de traballo. 

Cada Ciclo Formativo ten o seu propio Plan xenérico o cal adaptarase  á cada empresa,  labor  que  

corresponde os titores do centro educativo e do centro de traballo. 

5. DURACIÓN DA FCT  

A duración depende do grao de cada ciclo e é a seguinte: 

• Ciclos de grao superior: 384 horas (48 xornadas) 

• Ciclos de grao medio: 410 horas (51,25 xornadas) 

• Ciclo FP Básica: 320 horas (40 xornadas) 

Están incluídas as horas destinadas ás xornadas nas que os alumnos deben acudir ó centro educativo para 

as accións titoriais co profesorado titor. 

6. PERIODOS DE REALIZACIÓN  

Como norma xeral, o módulo de FCT será realizado ó final de cada ciclo formativo, unha vez superada a 

formación cursada no centro educativo, nun só período e de forma ininterrompida. 

Segundo se recolle na Orde do 28 de febreiro de 2007 os períodos de realización de prácticas serán: 

• Período ordinario: de abril a xuño (titulan en xuño) 

• Períodos extraordinarios: 

- De setembro a decembro (titulan en decembro) 

- De xaneiro a marzo (titulan en xuño) 

A matrícula para realizar a FCT en períodos extraordinarios realizarase no mes inmediatamente anterior do 

comezo do dito período. 
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7. ALUMNOS FCT PARA O PRESENTE CURSO 

a) PERÍODO EXTRAORDINARIO SETEMBRO-DECEMBRO 

Este curso temos matriculados 14 alumnos que farán a FCT neste período. O reparto por ciclos e o 

seu calendario é o seguinte: 

ENSINO DURACIÓN 
(HORAS) 

DATA 
INICIO 

DATA 
REMATE 

NÚMERO 
ALUMN@S 

CS Estética integral e benestar 384 01/10/2021 14/12/2021 3 
CM  Estética e beleza 410 01/10/2021 17/12/2021 4 
CM Peiteado e cosmética capilar 410 01/10/2021 17/12/2021 1 
FP Básica Peiteado e estética 320 01/10/2021 30/11/2021 1 
CM Mecanizado 410 01/10/2021 17/12/2021 5 
 

b) PERÍODO EXTRAORDINARIO XANEIRO-MARZO: 

Neste período non se pode prever si haberá ou non alumnos. O perfil de alumnado para facer a FCT 

neste período e o de alumnado que aprazou as prácticas ou que non as aprobou no período de 

setembro a marzo. 

c) PERÍODO ORDINARIO ABRIL-XUÑO: 

Evidentemente empezando o curso é imposible saber cantos alumnos-as farán a FCT no período 

ordinario, o que podemos adiantar é que a media de alumnos que o fixeron nos derradeiros 6 anos 

é dun 67%.  

O calendario para este período será o seguinte: 

ENSINO DURACIÓN 
(HORAS) 

DATA 
INICIO 

DATA 
REMATE 

CICLOS SUPERIORES 384 01/04/2022 10/06/2022 
CICLOS MEDIOS 410 01/04/2022 15/06/2022 
FP BÁSICA 320 02/05/2022 20/06/2022 

 

Para asignar empresas aos alumnos, o titor-a seguirá as seguintes directrices: 

• Empresas que garantan a mellor preparación para o noso alumnado; é dicir, que poidan desenvolver 

a maior parte dos contidos previstos no Programa Formativo. 
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• Posibilidade de continuar na empresa cun contrato laboral. 

• Petición do alumno, as veces traen eles a empresa buscada. Case sempre ten que ver co punto 

anterior e outras veces é por ter interese nun proceso produtivo concreto, nunha técnica nova, 

especialidade da empresa, etc. 

• Proximidade ao domicilio do alumno, para evitarlle gastos. Hai que ter en conta que a axuda que lle 

da a consellería é de 2,5 €/día (si fai as prácticas nunha empresa que non estea no mesmo concello 

do IES nin do seu domicilio). 

Aquí debemos remarcar que dada a falta de oferta formativa no sur da comunidade, recibimos 

alumnos de lugares distantes. 

 

8. TITORES DE CICLOS PARA O PRESENTE CURSO 

Relátanse a continuación os titores dos segundos cursos dos ciclos formativos: 

a. FAMILIA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA: 

• SELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados: Josefa Alonso Teijeiro 

• MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas: José Manuel González Domínguez 

b. FAMILIA FABRICACIÓN MECÁNICA: 

• SFME01 Progra. da produción en fabricación mecánica: Juan Carlos Diz Afonso 

• MFME01 Mecanizado: Beatriz Rodríguez Rego 

c. FAMILIA IMAXE PERSOAL: 

• SIMP01 Estética integral e benestar: Diego Negro Taboada 

• MIMP01 Estética e beleza: Melania Fernández Castro 

• MIMP02 Peiteado e cosmética capilar: María del Mar Alvela Silva 

• BIMP01 Peiteado e estética: Eva María Álvarez Núñez 

9. AVALIACIÓN DA FCT 

A avaliación do módulo da FCT ten por obxecto determinar a competencia profesional. 
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O instrumento de seguimento e avaliación do módulo de FCT será a carpeta de seguimento e avaliación da 

FCT, no Anexo I engádese unha carpeta tipo. É obrigatoria na xestión da formación en centros de traballo, 

ten carácter individual e deberá cubrirse ao longo do desenvolvemento da FCT. 

Incluirá os seguintes documentos: identificación da carpeta, plan individualizado, follas semanais para o 

seguimento das actividades e a validación do contido da carpeta pola secretaría do centro. 

Os profesores-as titores-as entregaranlle ao alumnado en prácticas as follas semanais e o plan 

individualizado e o alumnado reflectirá nas follas semanais de seguimento as tarefas que desenvolva na 

empresa, que serán supervisadas polo profesor-titor ou a profesora-titora durante as xornadas destinadas á 

acción titorial no centro educativo, ás que asistirá o alumnado que estea durante ese período realizando a 

FCT. 

Na avaliación deste módulo de FCT colaborará a persoa responsable designada por cada centro de traballo 

para o seguimento da formación do alumnado durante a estadía nel. Esta colaboración na avaliación 

expresarase indicando no plan individualizado as capacidades adquiridas ou non no centro de traballo. Se a 

FCT tivese lugar en varias empresas, solicitarase un plan individualizado por cada unha delas. 

Unha vez realizado o módulo de FCT celebrarase a avaliación final correspondente, a cualificación 

expresarase nos termos de apto-a, ou non apto-a. No caso de que o alumno ou a alumna obteñan a 

cualificación de non apto ou non apta, deberán matricularse e realizar o módulo de FCT de novo. 

10. SEGUIMENTO DA FCT 

O coordinador de FCT, en colaboración cos titores-as dos ciclos formativos, elaborará un plan de seguimento 

do módulo incluíndo o plan de visitas. 

Reservarase unha xornada cada quince días para a recepción do alumnado no centro por parte do titor-a, 

realizando actividades de seguimento da FCT. 

O titor-a do ciclo formativo levará a cabo o calendario de visitas previstas ó centro de traballo para os efectos 

de manter entrevistas co responsable e/ou o titor-a do centro de traballo, observar  directamente as 

actividades que o alumnado realiza nel e rexistrar o seu propio seguimento. 

O titor realizará alomenos dous contactos coa empresa ao longo da permanencia do alumno na mesma, 

ademais das visitas previas de contacto necesarias. Así mesmo especificaralle á empresa os días para a 

atención do alumno no Centro. 
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Sinalar que debido á variedade de empresas colaboradoras, e que en moitos casos o traballo realízase en 

instalacións fora do domicilio de traballo e que, noutras ocasión as empresas ven alterado o seu ritmo de 

traballo debido a visita do titor. Os titores combinarán  as  visitas  ao  centro  de  traballo  co  seguimento  

por  medios  telemáticos (e-mail, teléfono, videoconferencia...) sempre que o estimen oportuno por ámbalas 

dúas partes. 

Cumpre destacar que debido á Covid empregaranse de maneira preferente medios telemáticos para poñerse 

en contacto coas empresas (resolución do 27 de setembro de 2021 da consellería de Cultura, Educación e 

Universidade). 

Compensaranse os gastos ocasionados ós profesores encargados do seguimento da formación  en  centros  

de  traballo  recollidos  do  calendario de visitas  dos titores, Para poder ser compensado o profesorado 

encargado deberá contar coa autorización expresa do director do IES, para o que terá que presentarlle 

debidamente cuberto, para a súa firma, o formulario pertinente. En caso de necesidade, e como recurso 

excepcional, poderá notificar unha visita xa programada enviándolle ao director 

(ies.12.outubro@edu.xunta.gal) un correo electrónico, no que indicará a empresa, o día e a hora da visita.  

11. COORDINACIÓN DA FCT 

O coordinador da FCT será o encargado da súa xestión nas seguintes actuacións: 

a) Supervisar e dirixir o programa de FCT. 

b) Encargarse, por delegación da dirección do centro, das relacións coas empresas ou institucións que 

poidan estar interesadas no programa. Esta tarefa faise en colaboración cos titores de ciclos e tamén 

cas persoas encargadas da Bolsa de Traballo. 

c) Difundir o programa formativo a nivel interno e externo. 

d) Procurar e seleccionar empresas co apoio do profesor titor ou a profesora titora, e tramitar toda a 

documentación relativa ás axudas económicas que proceda respecto á FCT, a través da dirección do 

centro. 

e) Reunións informativas cos titores Levarase  a  cabo  reunións  periódicas  cos  Titores  do  Centro,  nas  

que  se tratarán cuestións referentes ó seguimento da FCT, tales como: 

• Información sobre a normativa vixente e prazos 

• Aspectos referentes a documentación 

• Seguimento do plan de visitas 

mailto:ies.12.outubro@edu.xunta.gal
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• Parte de incidencias:  Baixas. Cambios de empresa Disciplina Accidentes. A comunicación  

destes eventos ó  coordinador  de  FCT  será  o  máis inmediata posible, de cara a exercer as 

medidas oportunas estipuladas en cada caso. 

f) Xestionar tódala documentación: 

• Elaborar os convenios de colaboración que os titores levarán as empresas para a súa firma 

• Crear a documentación da carpeta de seguimento e avaliación da FCT 

• Entregar a documentación dos seguros de responsabilidade civil e de accidentes 

• Crear a documentación para a petición de axudas para transporte 

g) Custodiar os convenios e as solicitudes de axuda 

h) Enviar á inspección copia dos convenios, así como calquera outra documentación relativa á FCT que 

fose preciso 

12. FCT NO EXTRANXEIRO 

Terá o mesmo obxectivo básico: o perfeccionamento profesional dos alumnos nas áreas correspondentes a 

súa especialidade, pero os centros de traballos estarán en países da Unión Europea fora do Estado Español. 

Estas estadías acolleranse ás bases da convocatoria Erasmus dentro do Marco Europeo ERASMUS+. Nas cales 

se especifican procedementos e axudas  económicas para a execución das estadías no estranxeiro. Ao final 

do 1º trimestre publícase a lista do alumnado que será proposto á Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional para a participación nas mobilidades de alumnos para prácticas en países da Unión 

Europea. 

No IES 12 de Outubro encárgase destas xestións a profesora María de las Nieves Rubín Vázquez de Parga 

que é a coordinadora dos Programas Europeos, contando coa axuda do coordinador da FCT para elaborar a 

documentación relativa a convenios, plans individualizados, follas de actividades, póliza de seguro, axudas, 

etc. 

13. BOLSA DE TRABALLO 

A inserción laboral é o principal obxectivo a perseguir nos centros onde impartimos ensinanzas  de  Ciclos  

Formativos, polo que atendemos as demandas de emprego que nos chegan dende empresas, colaboradoras 

coa FCT ou non, de ámbitos compatibles cos nosos ensinos 

Para elo séguese mantendo a BOLSA DE EMPREGO, onde se cruzan os datos de alumnos-as que remataran 

os Ciclos Formativos cos datos das empresas demandantes. A tarefa de manter actualizada a base de datos 

https://www.12outubro.gal/index.php/bde-bolsa-de-emprego/bde-acceso-usuarios-admin
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de titulados e de empresas lévana a cabo Isabel Maceiras e Susana Osorio, coordinadoras da Bolsa de 

Emprego. Para xestionar isto emprégase unha aplicación informática aloxada na páxina web do IES. O 

balance dos últimos anos foi positivo e anímanos a seguir con esta iniciativa. 

Hai que resaltar que nos últimos tempos ten recorrido a nós persoal da Oficina do Emprego, por non poder 

cubrir a demanda de ofertas de traballo. 

14. EMPRESAS COLABORADORAS 

Sempre estamos a incrementar as empresas colaboradoras, e faise de tódalas maneiras posibles: 

• contactando nós coas empresas, aquí involúcrase todo o profesorado de ciclos 

• as empresas connosco,  

• por medio de terceiros. 

Dado que levamos moitos anos con este programa, somos un centro de referencia, moi coñecido e apreciado 

en toda a provincia e fora dela, temos contacto e pídennos alumnos-as, empresas alleas á provincia de 

Ourense, da comarca do Deza, da zona sur de Pontevedra e da zona sur de Lugo sobre todo. 

Nos últimos 12 anos colaboraron co IES máis de 390 empresas, un 25% delas foron contactos feitos nos 

derradeiros 5. A maior parte delas son da provincia, tanto grandes empresas como: Coren, AMG, Galfor, 

Purificación García, Aceites Abril ..., como medianas e pequenas empresas das que sería inxusto facer unha 

pequena relación. A parte tamén temos en carteira grandes empresas de ámbito nacional: Adif, Naturgy, 

Iberdrola, Ferrovial, Paradores, ... Resumindo temos relación con todo tipo de empresas e de calquera parte 

do territorio. A política que pretendemos seguir coas empresas é procurar que as altas novas poidan 

participar na FCT e ao mesmo tempo seguir mantendo relación co resto delas e mandarlle alumnos-as, de 

xeito periódico, sempre que sexa posible. 

15. MEDIDAS EXCEPCIONAIS CURSO 2021-2022 

Seguiranse as instrucións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade recollidas na resolución do 27 

de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación  Profesional,  pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación 

profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia 

derivada da COVID-19. 
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ANEXO Nº1: Modificacións Proxecto Educativo De Centro (PEC) 

 

Para o presente Curso 2021-2022 segue vixente o proxecto educativo de centro (publicado na Web) por non 

ter sido modificado 

 

ANEXO Nº2: Plan de integración das TIC (Decreto 86/2015) 

2.1. Introdución (Artigo 39: Educación dixital ) 

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación na aula como medio didáctico apropiado e valioso para desenvolver 

as tarefas de ensino e aprendizaxe.  

2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos específicos, deseñados polos centros 

docentes para a consecución de obxectivos concretos do currículo, e deberán contribuír á extensión 

do concepto de aula no tempo e no espazo. 

 3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas dixitais e 

tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que poderán incorporar recursos 

didácticos achegados polas administracións educativas e outros axentes para o seu uso 

compartido.  

4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo nun contorno dixital deberán establecer un 

proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto educativo e deberá contar coa 

aprobación da consellería con competencias en materia de educación, segundo o procedemento 

que se estableza. 

 

En base ao anteriormente indicado, o Plan de Integración das TICs para o presente Curso 2021-

2022 terá as seguintes liñas de actuación: 
2.2. Plan dixital  

De acordo á Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan 

Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia 
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para o curso 2021-2022, desde ese mesmo mes púxose en marcha dito plan. A implantación segue 

as seguintes etapas: 

 

Fase 1: Análise e diagnose da situación do centro. Inclúe a realización dos cuestionarios SELFIE 

e o Test de Competencia Dixital Docente, ademais doutros deseñados polo equipo do Plan dixital 

para describir a situación actual, coas actuais deficiencias e fortalezas. 

 

Fase 2: Deseño e elaboración do Plan Dixital tomando como referencia a información obtida na 

fase 1. Deberá estar cumprimentada durante o actual curso 2021-22 

 

Fase 3: Implementación, seguimento e avaliación do Plan Dixital. (Curso 22-23) 

 
2.3. Edixgal 

O Instituto é Centro Abalar desde 2012 e Centro Edixgal desde 2017 (1º ESO curso 2017-2018, 1º 

e 2º ESO curso 2018-2019) e durante este tempo organizaronse varios grupos de traballo para a 

formación dos profesores no ámbito das TICs. 

O pasado curso o Claustro rexeitou a ampliación do programa Edixgal a 3º e 4º da ESO, dando 

como principal argumento a falta de calidade dos contidos dixitais ofertados. 

Para o presente curso 21-22 continuarase coa formación do profesorado provisional que no teña 

participado no programa ou necesite profundización. 

Actualizaranse os procedementos de xestión do préstamo dos equipos para evitar sustracións e 

mellorar o número de averías así como o tempo de resposta na súa resolución 

 
2.4. Aula virtual 

As Web dinámicas viñan utilizándose polo profesorado do IES desde fai anos pero a partir do 

confinamento e sobre todo do comezo do curso 2020-2021 xeneralizouse o uso. Moitos profesores 

a utilizan a diario  e non so como previsión para atender a alumnos confinados. Polo tanto 

potenciarase o seu uso e darase formación específica ao profesorado que se detecte precisa de 

formación para o seu uso. 

Crearanse os cursos de todas as materias ou módulos segundo o indicado no Plan de Continxencia 

do centro, integrado no Plan de adaptación á situación COVID-19 para o presente curso 
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2.5. abalarMobil e espazoAbalar 

Comenzou o seu uso como unha ferramenta básica de comunicación entre os titores 

(fundamentalmente, pero tamén o resto do profesorado) e as familias, despois tamén como 

comunicación entre o equipo directivo e as familias e finalmente entre os titores e o conxunto de 

profesores de cada grupo. 

Esta app aínda ten moito campo de mellora e desenvolvemento que se intentará materializar o 

presente curso: 

-desde o centro fomentarase a utilización por parte de todos os axentes implicados (avanzouse 

moito, pero aínda queda): 

• O profesorado debe “subscribirse “  a recibir citas de titorías e xustificación de faltas 

• Débese utilizar como ferramenta de comunicación de incidencias: Partes de incidencia, anuncios, 

declaracións COVID-19 e varios 

-desde a Consellería deben aumentar as prestacións, mellorar moito a mensaxería,  

-incorporación dunha plataforma de comunicación entre o equipo directivo e o profesorado 

-desenvolvemento da app en móbil para o profesorado. 

 
2.6. Páxina web 

Desde setembro de 2021 apostouse por unha páxina web  propia actualizada diariamente como 

centro de información para toda a comunidade educativa, coa idea: 

- informar de anuncios de trámites e xestións 

- repositorio de documentos de interese 

- enlace ás aplicacións e webs utilizadas por profesorado e alumnado, e as redes sociais 

- publicar as actividades realizadas 

Continuarase coa súa potenciación  e xestión diaria eficiente 

 
2.7. Clases por videoconferencia (Webex e CAMEDU) 

A situación de pandemia tamén obrigou a incorporar o método de impartición de clase por 

videoconferencia. 
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Desde o confinamento de marzo de 2020 comezamos a utilizar a plataforma proporcionada pola 

Consellería, naquel momento desde a casa e na actualidade simultaneando a clase presencial coa 

transmisión por webex para os alumnos confinados. 

En varias aulas de FP dispomos do servicio Cam Edu cunha filosofía similar para a impartición de 

docencia en streaming para casos de semipresencialidade ou confinamento do alumnado 

 
2.8. Redes sociais . 

Seguirase apostando polas redes sociais como medio de comunicación coa comunidade educativa, 

permitindo a exposición pública das actividades que se fan no centro, de forma que cheguen ás 

familias do alumnado actual e futuro. 

Tamén son un nexo importante coas empresas, potenciais lugares de prácticas para o alumando 

de CC.FF e tamén oportunidades de traballo. 

Na actualidade utilizamos Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin e Youtube 

 
2.9. Formación 

A formación en habilidades TICs para o profesorado é constante. Prácticamente tódolos cursos 

(como exemplo o pasado e o actual) organízase un proxecto de formación en centros que inclúe 

formación no uso de Edixgal. 

Tamén o curso pasado, con continuación no actual deuse un curso de creación de contidos dixitais 

e de aplicacións para a innovación educativa 

 
2.10. Programas 

Tratarase en todo momento de fomentar actividades que melloren as habilidades TICS do 

alumnado. En 2018 acadamos a posibilidade que un grupo de alumnos participara na Semana 

STEM. Levamos varios cursos participando no reto BigData da fundación la Caixa e repetirase no 

presente curso  

Fomentase o mundo da programación especialmente entre as rapazas con eventos como Girl 

STEM, “A Semana da Programación da UE” (codeweek.eu), Olimpiada informática, etc. 
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2.11. Xestión de equipos ou accesos a internet para alumnado que carece deles. 

Desde o comezo da pandemia o centro xestionou préstamos de computadores portátiles á alumnos 

que carecían deles. Algúns destes equipos foron proporcionados pola Consellería xunto con 

dispositivos de acceso a internet 4G que seguirán ao dispor do alumnado seguindo o protocolo 

establecido . 
2.12. Varios 
• Implantarase a xestión das reservas do Salón de Actos cunha aplicación online integarda na “Área 

Privada da Web” para uso do profesorado 

• Actualizarase e ampliarase o banco de documentos e formularios de uso habitual en formato dixital 

na Web tanto para uso do profesorado, como para alumnado e familias 

• Potenciarase a comunicación dos “partes de avería” a través dun formulario online con enlace directo 

á Secretaría e ao persoal de mantemento e Coordinador TICs. 

• As comunicacións urxentes de incidencias COVID-19 será comunicadas ao profesorado e alumnado 

vía Whatsapp: declaración de positivos, contactos estreitos, illamento etc. 

• Dotarase de tablets e ordenadores portátiles á Biblioteca para a búsqueda de información dixital 

sustituindo aos PCs de sobremesa actuais co fin de ampliar os espazos 

• Dotarase de tablets e ordenadores portátiles á Sala de profesores para ampliación da dispoñibilidade 

de  equipos para o profesorado 

 
2.13. Necesidades 

-Continuarase coa renovación de equipos, básicamente computadores de sobremesa. 

-Adquiriranse licenzas para profesorado e alumnado de software básico como office, almacenaxe 

cloud, ou mais específicas como CAD, simulación de circuitos… 

-Solicitarase contar cun servicio de protección contra malware centralizado desde a Consellería. 

-Solicitarase un plan da Consellería de servicio técnico de mantemento informático, tal como se fai 

para Edixgal. 
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ANEXO Nº3: Proxecto Lingüístico (Decreto 79/2010) 

 

Para o presente curso continúa vixente o proxecto lingüístico aprobado para o periodo 2018-
2022 

3.1 ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO CURSO 2021-2022 
 

 
1º ESO 

MATERIA GALEGO CASTELÁN OUTRO 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 4   
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  4  
1ª LINGUA EXTRANXEIRA: INGLÉS   4 
MATEMÁTICAS   5  
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3   
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4   
EDUCACIÓN FÍSICA  2   
RELIXIÓN  1  
VALORES ÉTICOS  1  
2ª LINGUA EXTRANXEIRA: FRANCÉS   2 
EDUCACIÓN PLÁSTICA  2  
2ª LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS   2 
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2º ESO 
MATERIA GALEGO CASTELÁN OUTRO 
2ª LINGUA FRANCÉS   2 
FÍSICA E QUÍMICA  3  
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3   
EDUCACIÓN FÍSICA 2   
VALORES ÉTICOS 1   
INGLÉS   4 
LINGUA CASTELÁ  3  
LINGUA GALEGA 3   
MATEMÁTICAS  5  
MÚSICA 2                                          
RELIXIÓN 1   
TECNOLOXÍAS  3  

 
 

3º ESO  
MATERIA GALEGO CASTELÁN OUTRO 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 3   
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  3  
1ª LINGUA EXTRANXEIRA   3 
MATEMÁTICAS ENSIN. ACADÉMICAS  4  
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3   
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2   
FÍSICA E QUÍMICA  2  
EDUCACIÓN FÍSICA 2   
RELIXIÓN  1  
VALORES ÉTICOS 1   
2ª LINGUA EXTRANXEIRA: FRANCÉS   2 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 2   
MÚSICA  2  
TECNOLOXÍA  2  
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4º ESO 

MATERIA GALEGO CASTELÁN OUTRO 
2ª LINGUA FRANCÉS   3 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3   
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3   
EDUCACIÓN FÍSICA  2  
VALORES ÉTICOS 1   
FÍSICA E QUÍMICA  3  
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓNE E 
COMUNIC.  3  
INGLÉS   3 
LATÍN 3   
LINGUA CASTELÁ  3  
LINGUA GALEGA 3   
MATEMÁTICAS  4  
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS 
ENSINANZAS APLICADAS  4  
MÚSICA  3  
INICIACIÓN Á ACTIVIDADE 
EMPRENDEDORA 3   
ECONOMÍA 3   
RELIXIÓN  1  
FILOSOFÍA 3   
EDUCACIÓN PLÁSTICA 3   
MATEMÁTICAS APLICADAS  4  
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IMAXE PESOAL 
 
  

1º FPBÁSICA 
MÓDULO GALEGO CASTELÁN OUTRO 

Ciencias aplicadas I  6  
Comunicación e sociedade I 7   
Preparación da contorna 
profesional 3  

 

Depilación mecánica e 
descoloración da peluxe  4 

 

Lavado e c. de forma do cabelo 6   
Cambio de cor do cabelo  5  

2º FP BÁSICA 
ATENCIÓN Á CLIENTELA 3   
CIENCIAS APLICADAS II 7   
COIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS 
DE UÑAS  6 

 

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II 6   
MAQUILLAXE  9  
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1º BACH 

 
MATERIA GALEGO CASTELÁN OUTRO 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 3   
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  3  
1ª LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS   3 
FILOSOFÍA 3   
EDUCACIÓN FÍSICA 2   
LATÍN I  4  
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS  4  
ECONOMÍA 4   
GREGO I 4   
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 4   
TICS  2  
MATEMÁTICAS I  4  
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4   
DEBUXO TÉCNICO I 4   
FÍSICA E QUÍMICA  4  
RELIXIÓN 1   
VALORES ÉTICOS 1   
DEBUXO ARTÍSTICO  I  3  
LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL   3  
2ª LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS     3 
ANATOMÍA APLICADA 3   
CULTURA CIENTÍFICA 2   
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2º BACH 

MATERIA GALEGO CASTELÁN OUTRO 
Bioloxía 4   
Grego II 4   
Debuxo Técnico II  4  
Economía de Empresa 4   
Física  4  
Fundamentos de Admón. e Xestión 3   
2ª Lingua estranxeira: Francés   3 
Historia da Arte 4   
Historia da Filosofía 4   
Historia de España 3   
Inglés   3 
Latín II  4  
Lingua Castelá  3  
Lingua Galega 3   
Matemáticas II  4  
Matemáticas aplicadas ás CC Sociais  4  
Métodos Estadísticos  2  
Química  4  
Psicoloxía  3  
Relixión  1  
Historia da Música e da Danza 3   
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación  3  
Xeografía 4   

 
Precisar que o alumno cursará 1 materia optativa de todas as ofertadas e dúas de modalidade. Isto implica 
que, de antemán, non podemos saber cántas das súas materias serán nunha ou noutra lingua.  
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CICLO MEDIO INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS   E 
AUTOMÁTICAS  

MÓDULO GALEGO CASTELÁN OUTRO  

Electrotecnia  8   

Electrónica  4   

Formación e Orientación Laboral 4    

Instalacións eléctricas interiores  12   

Automatismos industriais 8    
Infraestructuras comúns de telecomunicación en 
vivendas e edificios 
   

 
7    

Instalacións domóticas 7    

Instalacións de distribución  9  
 
 

Instalacións solares fotovoltaicas 3    

Máquinas eléctricas 7    

Empresa e iniciativa emprendedora  3   
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 CICLO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E 

AUTOMATIZADOS  
MÓDULO GALEGO CASTELÁN OUTRO  

Sistemas e circuitos eléctricos  8   

Técnicas e procesos nas instalacións eléctricas 9    
Técnicas e procesos nas instalacións domóticas e 
automáticas 8    

Formación e orientación laboral 
 
4    

Procesos en instalacións de infraestructuras comúns 
de telecomunicacións  7   

Empresa e iniciativa emprendedora  3  

 

Documentación técnica en instalación eléctricas  

 
6  

 Desenvolvemento de redes  eléctricas e centros de 
transformación 7    
 
Configuración de instalacións domóticas e 
automáticas 
 8    
 
Xestión da montaxe e do mantemento de instalación 
eléctricas  4   
 
Configuración de instalacións eléctricas  8   
 
Proxecto de sistemas electrotécnicos e automáticos  2   
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 FABRICACIÓN MECÁNICA  
          

 CICLO MEDIO de MECANIZADO  
 MÓDULO GALEGO CASTELÁN OUTRO  

 Procesos de mecanizado  6   

 Fabricación por arranque de labra 15    

 

Formación e Orientación  
Laboral  4   

 Interpretación gráfica 
 

5    
 Sistemas automatizados  6   

 

Mecanizado por control 
 numérico 18    

 
Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e 
conformación, e por procesos especiais  8   

 
Metroloxía e ensaios 
   7   

 Empresa e iniciativa emprendedora  3   
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CICLO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA  

MÓDULO GALEGO 
 

CASTELÁN OUTRO  

Execución de procesos de fabricación  7    
Definición de procesos de mecanizado, Conformación  e 
montaxe  8    

Programación de sistemas automáticos de fabricación 
mecánica 6     

Verificación de productos  6    

Formación e orientación laboral 4     
 
Interpretación gráfica 5     
 
Mecanizado por control numérico 15     
 
Fabricación asistida por  computador  4    
 
Programación da producción  8    
Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e 
protección ambiental 
 6     
 
Empresa e iniciativa emprendedora  3    
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CICLO MEDIO DE ESTÉTICA E BELEZA  
MÓDULO GALEGO CASTELÁN OUTRO  

Técnicas de hixiene facial e corporal 7     

Formación e Orientación Laboral 4     
 
Maquillaxe  6    

Análise estética  4    

Imaxe corporal e hábitos saudables  5    

Cosmetoloxía para estética e beleza  6    

Estética de mans e pés 4     

Actividades en cabina de estética 9     

Depilación mecánica e decoloración  8     

Empresa e iniciativa emprendedora  3    

Márketing e venda en imaxe persoal  4    

Perfumaría e cosmética natural  6    

Técnicas en uñas artificiais 6     
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CICLO MEDIO PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR  

MÓDULO GALEGO CASTELÁN OUTRO  

Estética de mans e pés 4     

Imaxe corporal e hábitos saudables  5    

Cosmética para peiteado  6    

Formación e Orientación 
 Laboral 4    

Peiteados e recollidos 10     

Análise capilar  4   

Peiteado e estilismo masculino  3    
Márketing e venda en Imaxe persoal  4   
Coloración capilar  12   

Técnicas de corte do cabelo 12    

Cambios de forma permanente do cabelo 5    

Empresa e iniciativa emprendedora  3   
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CICLO SUPERIOR DE ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR.  

MÓDULO GALEGO CASTELÁN OUTRO  

Aparellos estéticos 5    

Masaxe estética 9    
Procesos fisiolóxicos e de  
hixiene en estética e benestar  5   

Dermoestética  6   
 
Cosmética aplicada a estética e benestar  7   
Formación e orientación  
laboral 4    
Estética hidrotermal  7   
Depilación avanzada 7    

Drenaxe estética e técnicas por presión 5    

Micropigmentación 6    

Tratamentos estéticos integrais  
8 
   

Empresa e iniciativa emprendedora  3   
Proxecto de estética  
Integral e benestar 2    
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ANEXO Nº4: Concreción anual do Plan de atención á diversidade (Decreto 

229/2011-Art. 11.4 e 11.5) 
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1. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

A Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro,, 

polo que se regula a atención a diversidade na Comunidade Autónoma de Galicia sinala como unha 

das actuacións a levar a cabo polos centros a de “deseñar e poñer en práctica accións preventivas e de 

detección temperá garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado á realidade de cada 

alumno e alumna”.  

Para a identificación e valoración das necesidades do alumnado no noso centro establécense os 

seguintes mecanismos e procesos. 

2.1. Proceso de detección das necesidades 

De acordo co establecido no Plan de Atención á Diversidade son os profesores os principais encargados 

de detectar as necesidades educativas especiais. A detección destas necesidades realizarase: 

a) Na avaliación inicial. Os profesores proporcionarán información sobre os coñecementos previos dos 

alumnos nas distintas materias, facendo especial fincapé nas materias instrumentais. O Orientador 

proporcionará información recibida dos departamentos de orientación dos colexios de procedencia 

dos alumnos novos, así como os resultados das probas psicopedagóxicas realizadas ao comezo do 

curso. Con todos estes datos farase unha primeira proposta de alumnos que precisen de algún tipo de 

medida de atención á diversidade. 

En principio, todos os alumnos que recibiran algunha medida no curso anterior, os repetidores e os 

que teñan asignaturas pendentes, serán propostos. 

b) A observación do alumnado ao longo do curso. En calquera momento os profesores poden solicitar 

a intervención do Departamento de Orientación cando detecten algunha dificultade no alumnado, 

fundamentalmente nas sesións de avaliación. 

c) As familias poden solicitar a intervención do departamento de orientación se consideran que o seu 

fillo pode ter algún problema que interfira no seu rendemento académico ou desenvolvemento xeral. 

 

2.2. Necesidades detectadas:  
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 As necesidades educativas dos nosos alumnos considéranse respecto aos ámbitos do 
desenvolvemento (cognitivo, afectivo e social) 

 Os resultados da avaliación diagnóstica do curso pasado indícannos algunhas das dificultades 
dos nosos alumnos:  

Na competencia en comunicación lingüística: Presentan moitas dificultades na lectura 
mecánica e de comprensión lectora, utilización dun léxico inadecuado nas súas redaccións escritas, 
problemas na expresión oral, etc. 

Na competencia matemática: Presentan dificultades co cálculo numérico, descoñecemento dos 
conceptos básicos, non comprenden os enunciados dos problemas numéricos, etc. 

 As opinións dos profesores nas sesións de avaliación e os resultados das probas 
psicopedagóxicas e tamén as queixas manifestadas por nais e país, lévannos a considerar as seguintes 
necesidades dos alumnos do noso centro: 

 Problemas de lectura e escritura: fundamentalmente nos aspectos de comprensión lectora. 
 Dificultades no cálculo numérico e na resolución de problemas aritméticos. 
 Falta de coñecementos previos na maioría das materias do currículo. 
 Dificultades para seguir o currículo ordinario da aula. 
 Escaso desenvolvemento das aptitudes intelectuais. 
 Escasa dedicación ao estudo: A actitude ante o traballo é deficiente; malos hábitos e 

métodos de estudo. 
 Dificultades nos procesos de atención e concentración nas clases.Pouca participación. 
 Problemas de tipo emocional. 
 Problemas de comportamento no centro escolar. 
 Fallo do compromiso persoal ca aprendizaxe, ausencia de metas persoais  dos alumnos. 

Escasa motivación. 
 Insuficiente ou inadecuada implicación da familia na educación dos fillos. 
 Déficit de habilidades sociais. 

 

2. OBXECTIVOS 

a. Promover unha atención mais axustada ás posibilidades de cada alumno. 
b. Dar resposta ás necesidades do conxunto do alumnado do Instituto. 
c. Asegurar un tratamento equilibrado no desenvolvemento dos distintos contidos das 

materias e das competencias básicas. 
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d. Superar unha forma de actuar baseada no modelo no que é o alumno o que ten o problema 

para cambialo por outro que se centra nas axudas que os alumnos van necesitar para 
progresar na súa aprendizaxe. 

e. Adquirir, por parte de todos, de actitudes de respecto pola diversidade de opinións, 
motivacións,intereses, etc. 

f. Favorecer a cooperación entre o profesorado e as familias, fomentando a implicación 
destas no proceso educativo dos seus fillos. 

g. Que os alumnos adquiran hábitos de estudo e esforzo como base para o seu progreso 
intelectual e persoal. 

h. Establecer canles de coordinación e colaboración entre o profesorado do centro para 
garantir a individualización da ensinanza, sobre todo no que respecta aos alumnos con 
necesidades educativas especiais. 

i. Favorecer o máximo desenvolvemento das capacidades de cada alumno respectando a súa 
individualidade. 

j. Potenciar a acción titorial e orientadora por parte de todo o profesorado. 
k. Organizar de forma eficiente os recursos tanto humanos como materiais, e espaciais do 

centro para dar resposta as distintas necesidades do alumnado. 
l. Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e organizativo para 

promover a convivencia, a non discriminación e o respecto polas diferenzas. 
m. Mellorar a coordinación entre o profesorado e titores dos alumnos con N.E.E. cos membros 

do Departamento de Orientación en relación o seguimento educativo do alumnado. 
 

3. ACTUACIÓNS PREVISTAS 

Neste curso 21-22 levaranse a cabo as seguintes medidas ordinarias das contempladas no plan 
de atención á diversidade: 

 Adecuación da estrutura organizativa do centro, e da organización e xestión da aula ás 
características do alumnado. 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 
 Metodoloxías baseadas no aprendizaxe cooperativo, titoría entre iguais, aprendizaxe por 

proxectos e outras que promovan a inclusión. 
 Adaptación dos tempos, dos instrumentos e dos procedementos de avaliación. 
 Aula de atención educativa e convivencia. 
 Programas específicos personalizado para o alumnado que permaneza un ano máis no 

mesmo curso. 
 Programas de habilidades e competencias sociais. 
 Exención da segunda lingua estranxeira. 
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Respecto ás medidas extraordinarias adoptaranse, tendo en conta os alumnos identificados, as 

seguintes: 

 Adaptacións curriculares significativas. Son dous os alumnos que as precisan debido ás 
graves dificultades de motricidade que presentan.  

 Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica. Son numerosos os alumnos 
que precisarán desta medida. Inclúense os que tiveran apoio na etapa de Primaria, os 
identificados na avaliación inicial, os repetidores, os que pasaron de cursos con asignaturas 
pendentes e os que tiveran apoio no curso anterior.  

No momento actual non é necesario adoptar o resto das medidas contidas no Plan de Atención 
á Diversidade. 

 

4. DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS 
RECURSOS E APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS. 

Os criterios a considerar para o apoio por parte dos profesores especialistas en pedagoxía 
terapéutica serán: 

• Que na avaliación psicopedagóxica realizada polo Orientador se determine a necesidade de 
ese apoio. 

• Que os profesores consideren que o alumno precisa dita medida. 
• Que existan indicios razoables de que os alumnos propostos aproveitarán o apoio recibido. 

No caso de que non presenten unha actitude positiva poden ser privados da axuda. 
• Ser repetidor. 
• Bo comportamento nas clases ordinaria e de apoio. 

 

5. COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS 

A coordinación e colaboración internos levarase a cabo a través das seguintes reunións de 
coordinación: 

 Dos membros do departamento de orientación. 
 Dos profesores que imparten a mesma materia en dous grupos. 
 Avaliacións trimestrais. 
 Reunións mensuais dos titores co departamento de orientación. 
 Reunións do departamento de orientación co seu homólogo do centro adscrito. 
 Comunicación coas familias. 
 Reunións cos servizos externos ao centro. 
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6. AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

O seguimento será realizado nas reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica, nas 
sesións de avaliación e nas reunións do departamento de orientación. 

A avaliación do Plan permitiranos establecer os cambios e axustes necesarios para que este 
sexa un instrumento eficaz no desenvolvemento da atención á diversidade. Realizarase de xeito 
reflexivo sobre os obxectivos propostos, as necesidades detectadas e as medidas mais axeitadas para 
dar resposta a estas necesidades.  

O Plan será avaliado a través dun proceso continuado de reunións periódicas co fin de 
responder aos seguintes aspectos: 

 Grao de satisfacción dos usuarios: Pais e alumnos. 
 Grao de colaboración e implicación de todos os estamentos da comunidade educativa: 

Profesores, pais e alumnos. 
 Valoración de recursos e espazos. 
 Valoración global do cumprimento do plan de traballo. 
 Dificultades atopadas. 
 Propostas de mellora. 

 
O grao de satisfacción dos usuarios avaliarase con enquisas as familias e os alumnos. 
A avaliación global das accións realizadas reflectirase nunha memoria final, na que se indicará 

o nivel de consecución dos obxectivos previstos, así como as dificultades atopadas, as modificacións 
introducidas, as conclusións e propostas de mellora que deberían incorporarse ao plan do curso 
seguinte. A memoria formará parte da Memoria Anual do Centro. 
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ANEXO Nº4: Concreción anual do plan de convivencia (Decreto 8/2015) 

  
 
4.1 Obxecto, fins e principios do plan 

 
OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
   Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia 

no centro. 
   Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para 

mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado. 
   Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e 

avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres. 
   Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender 

a utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe. 
   Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e 

das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 
   Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 
   Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, particularmente das competencias social e cidadá e para a 

autonomía e iniciativa persoal. 
   Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no mantemento da convivencia nos centros docentes. 
   Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que contribúan á construción de comunidades 

educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais. 
 
 
4.2 Obxectivos específicos 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
   Reducir o número de incidencias disruptivas no desenvolvemento das actividades. 
   Mellorar o clima de convivencia e orde na clase 
   Propoñer accións e iniciativas que favorezan a convivencia escolar 
   Darlle publicidade ás NOFC do centro. 
   Fomentar la implicación das familias. 
   Previr o consumo de tabaco e drogas. 
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   Potenciar dentro do Plan de acción titorial todas as actividades encamiñadas a favorecer a orde, a disciplina e o respecto mutuo 
   Controlar os casos de absentismo escolar e buscar soluciónspara reconducir cada caso en particular 

 
 
4.3       Actuacións, medidas e programas 

 
Trataranse de recoller neste apartado, primeiramente, as liñas xerais de actuación con intención de 
permanencia (organización xeral da convivencia no centro) e, a continuación, as actuacións anuais do plan de 
convivencia que se desenvolverán en cada curso. Entre as actuacións, medidas ou programas que hai que 
desenvolver para favorecer a convivencia cabe destacar as recollidas no artigo 15 do Decreto 8/2015. 

 
 

ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS RECOLLIDAS NO ARTIGO 15 DO DECRETO 8/2015 

   Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación. Debe considerarse, especialmente, a organización do centro e da aula; a coordinación 
das actuacións docentes; a programación e desenvolvemento do currículo; as estratexias metodolóxicas; a avaliación do progreso do alumnado e 
da práctica docente; e as actividades complementarias e extraescolares. 

   Actuacións dirixidas a garantir a participación da comunidade educativa, incluída a formación co obxectivo de mellorar a convivencia escolar e a 
resolución pacífica de conflitos. 

   Actuacións dirixidas á prevención de condutas contrarias ás normas de convivencia, incluíndo a difusión de normas e accións de sensibilización e 
protocolos de detección temperá. 

   Protocolo para a prevención, a detección e o tratamento das situacións de acoso escolar, que incorporará, como mínimo, as seguintes previsións: 
a) Realización de campañas de sensibilización contra o acoso escolar, dirixidas a toda a comunidade educativa, que axuden a previlo e a preparar 
para detectalo e reaccionar e intervir fronte a este. 
b) Establecemento de canles específicas que faciliten ás vítimas a exteriorización das situacións de acoso escolar. 
c) Determinación das medidas que deben adoptarse en caso de detección dunha situación de acoso escolar para pórlle fin, sen prexuízo das 
correccións disciplinarias que correspondan. En todo caso, preverase a designación, pola persoa titular da dirección do centro ou titular do centro 
concertado, dunha persoa responsable da atención á vítima de entre o persoal do propio centro docente. Esta designación procurarase que, 
cando sexa posible, recaia sobre unha persoa con que a vítima garde unha relación de confianza ou proximidade. 

   Medidas que se poden aplicar no centro para previr, detectar, mediar e resolver os conflitos que poidan xurdir, entre as cales se incluirán os 
compromisos de convivencia, as actuacións preventivas e que contribúan á detección da conflitividade e a conciliación ou mediación na resolución 
dos conflitos que puidesen xurdir, de conformidade co establecido neste decreto. 

   Medidas ou programas específicos para promover a convivencia no centro, que fomenten o diálogo, a cor responsabilidade e a cultura de paz 
 

ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

   Difundir entre o alumnado e a comunidade educativa, en xeral, as NOFC do centro. Na medida do posible, procurar que se editen nun cuadernillo e 
esten dispoñibles na Web. 
   Fortalecer o labor titorial. Procurar que o profesorado titor da ESO e de FPB dispoña de máis tempo para levar a cabo as súas funcións. 
   Manter as xuntanzas semanais entre o Departamento de Orientación e os diferentes titores da ESO e FPB. 
   Reforzar o Departamento de Orientación. 
   Programar os programas de habilidades sociais en todos os grupos atendendo ás características e necesidades dos grupos. 
   Aplicar programas educativos preventivos. 
   Promover actividades nos recreos para ocupar o tempo de lecer e así evitar conflitos, que o alumnado busque saír do centro e que consuma 

tabaco, e que o alumnado se relacione de forma amigable. Apertura da biblioteca, e actividade de convivencia no marco dos Contratos programa. 
   Colaborar co profesorado instrutor nos expedientes disciplinarios, facilitando os trámites e facilitando apoio. 
   Propiciar a colaboración familia-instituto a través de canles de comunicación constantes, especialmente nos casos de alumnado absentista, 

disruptivo e con necesidades educativas especiais. 
   Analizar periodicamente a convivencia no centro. 
   Seguimento e revisión anual do Plan de Convivencia  
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4.3.1    Organización xeral da convivencia no centro. NOFC (Anexo I) 
 

 
4.3.2    Aula de Convivencia 
inclusiva 

 
A aula de convivencia inclusiva ten a vocación de substituír o tempo de expulsión do alumnado que 
estivese temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro, como consecuencia da imposición 
de medidas correctoras, buscando a reincorporación á súa propia aula no menor tempo posible. Así 
mesmo, supón unha medida correctora para o alumnado que estea temporalmente privado da asistencia 
nun sesión lectiva. 

 
Calquera alumno ou alumna poderá ser derivado á aula como medida correctora por condutas 
contrarias á convivencia ou por incumprir as Normas de Organización , Funcionamento e Convivencia. 

 
 
4.3.2.1  Obxectivos da aula de 
convivencia 

 
•  Proporcionará ao alumnado as condicións necesarias para reflexionar sobre a súa conduta 

contraria ás normas de convivencia, a seu comportamento en determinados conflitos e sobre 
como afecta todo isto ao desenvolvemento das clases. 

 

•  Posibilitar  que  o  alumna  ou  alumna  aprenda  a  responsabilizarse  das  súas  propias  
accións, pensamentos, sentimentos e comunicacións cos demais. 

 

•  Contribuír a desenrolar actitudes cooperativas, solidarias e de respecto. 
 

•  Posibilitar que o alumno ou alumna se sinta competente emocionalmente e na realización de 
certas tarefas. 

 

•  Reconstruír e favorecer a súa autoestima e autocontrol. 
 

•  Axudarlle a adquirir unha boa disposición de cara ás tarefas escolares. 
 

•  Resolver os conflitos de xeito pacífico desde o diálogo e a reflexión. 
 

•  Compensar as deficiencias que impiden a algúns alumnos ou alumnas a súa integración escolar. 
 

•  Educar para a vida, potenciando as relaciones interpersonais de cada alumno ou alumna, é dicir, 
para a súa integración satisfactoria na comunidade. 

 

•  Mellorar a vida académica e persoal do alumno ou alumna. 
 
 
4.3.2.2  Criterios e condicións para o alumnado na aula de 
convivencia 

 
•  Para derivar a un alumno ou alumna á Aula de Convivencia, debe considerarse, especialmente, 

si con esta medida vanse alcanzar os obxectivos establecidos no Plan de Convivencia. 
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•  Poderá ser derivado aquel alumno ou alumna que sexa reincidente na súa actitude e conduta 
contra as normas de convivencia, e que tendo xa recibida algunha corrección polo seu 
comportamento non o varíe. 

 

•  É imprescindible que o alumnado asista á aula con tarefa, e que o profesor/a que derivou 
ao alumno/a á aula faga o seguimento da actividade desenvolvida polo mesmo e coa elaboración 
dun parte de incidencia dos motivos que xeran a decisión 

•  No caso de que a asistencia á aula de convivencia veña derivada pola imposición dunha 
medida correctora  imposta  por  unha  falta  contraria  as  normas  de  convivencia  ou  como  
medida  pola resolución dun procedemento disciplinar e o alumno ou alumna teña que asistir por 
un período de tempo determinado, será o equipo educativo quen determine as actividades 
formativas que este deberá realizar, de entre as previstas na programación de cada 
departamento, e terá que entregalas nos prazos estipulados, ao titor ou titora (ou persoa que se 
designe como responsable). O orientador ou orientadora determinará as actuacións dirixidas ao 
proceso de reflexión que o alumnado deberá realizar, de entre as previstas na Programación da 
Aula.. 

 
 
4.3.2.3  Profesorado que atenderá educativamente a aula de 
convivencia 

 
Profesorado de garda será o encargado de atender a aula en cada franxa 
horaria. 

 
 
4.3.2.4  Programación das actuacións do departamento de orientación do 
centro 

 
•  As actuacións irán encamiñadas a favorecer un proceso de reflexión por parte do alumnado 

atendido na aula de convivencia, que favorezan actitudes responsables e condutas positivas para 
a convivencia. 

•  Supervisión do material de traballo co que está dotado o aula. 
 
 
4.3.2.5  Horario,  localización, instalacións e material  
didáctico 

 
A Aula de Convivencia terá un horario de apertura determinado pola dirección do centro e procurando 
sempre que sexa o mais amplo posible, priorizando a súa atención nas ultimas horas da mañá. Serán os 
recursos do profesorado de garda os que condicionen a súa apertura. 

 
A aula de convivencia é a aula A-001, situada na planta baixa andar do edificio 
A 

 
O profesorado que derive a un alumno ou alumna á aula terá que derivalo con tarefas. Ademais a aula 
estará dotada con material de traballo. Este material será supervisado polo Departamento de Orientación. 
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4.3.2.6  
Funcionamento 

 

Na aula de convivencia estará a carpeta da Aula de Convivencia con partes diarios. O profesor/a que 
aplica a medida pode derivar ao alumno/a á aula os días que considere oportunos, anotando os datos 
requiridos no parte da aula de cada día. No parte hai que indicar: nome do alumno/a, curso, profesor que 
aplica a medida e tarefa a desenvolver. O profesorado de convivencia poderá tamén, se o considera 
oportuno, sinalar calquera observación 

 
 
4.4 Mecanismos de coordinación e colaboración no 

desenvolvemento do plan 
 

Para garantir o funcionamento do plan é imprescindible a coordinación entre todos os sectores implicados 
de cara a diagnosticar problemas ou situacións, valorar resolucións e mecanismos de mellora, 
actuar na 
resolución, facer o seguimento da problemática e avaliar os resultados. Ademais hai entidades alleas á 
comunidade coas que se traballa estreitamente para tratar actuacións do plan é que tamén convén ter 
en conta. 

 
 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 

ALUMNADO 
 

   Manter actualizado o Plan de acción titorial cunha avaliación anual para modificar anualmente as 
propostas de actuación, de actividades en materia de convivencia 

   Darlle ao alumnado un ambiente de confianza e confidencialidade para que conte cos axentes que 
así considere para buscar a resolución dos problemas 

   Intervir sempre na resolución dos conflitos independentemente da gravidade dos mesmos. 

FAMILIAS 
ANPA 

   Informar nas xornadas de principio de curso das características de cada grupo e manter canles de 
comunicación a través da titoría, o Departamento de Orientación e si é o caso da Xefatura ou da 
Dirección nas situacións que se vaian dando. 

   Procurar implicar ás familias na resolución dos problemas como axentes activos na mesma. 
   Manter fluidez de comunicación entre a ANPA e o equipo directivo 

PERSOAL NON DOCENTE    O equipo directivo manterá relacións constantes de comunicación co persoal non docente xa que 
son un sector activo na detección de problemas. 

   Limpeza: detección de actos que vaian en contra do mantemento, integridade, conservación e 
limpeza das instalacións. 

   Administración: detección de situacións complexas na estrutura familiar ou na situación dos alum- 
nos/as que poidan derivar en alteracións na convivencia. 

   Conserxería: nas situacións de vixianza poden detertarse conflitos e situacións que poden afectar 
ao normal desenvolvemento da vida no centro. 

TITORES E TITORAS    Manter contacto e comunicación constante coas familias e titorandos. 
   Reunións co Departamento de Orientación. 
   Facilitarlle acceso aos documentos dos protocolos para actuar na apertura dos mesmos. 

CLAUSTRO    Informar ao claustro da situación de convivencia de xeito constante. 
   Manter aos docentes como axentes activos para detectar, participar, resolver e avaliar as inciden- 

cias que vaian xurdindo. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN    Relación fluída e constante co profesorado, titores e titoras e equipo directivo. 
   Xuntanzas co Departamento de Orientación do centro adscrito e colaboración cos Departamentos 

de Orientación dos centros de procedencia do alumnado. 
   Colaboración cos departamento de Asuntos sociais do Concello. 
   Colaboración co departamento da Consellería de Política Social 



 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 
Av. de Santiago, 2 
32001 Ourense 
Teléfono: 988788211 
ies.12.outubro@edu.xunta.gal 
www.12outubro.gal 

 

 

 

CONSELLO ECOLAR    Atender ás demandas de colaboración por parte da Comisión de convivencia. 
   Manter ao Consello escolar informado da situación da convivencia escolar. 
   Seguimento activo do Plan 
   O/a Responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre 

homes e mulleres informará ao Consello de calquera situación que poida alterar a igualdade real 
no centro. 

EQUIPO DIRECTIVO    Alerta constante ante situacións que poden alterar a convivencia do centro 
   Intervención cos axentes implicados nas incidencias. 
   Comunicación fluída cos centros de menores que titorizan e custodian alumnado do centro. 
   Colaboración constante e fluída co departamento de Orientación. 
   Comunicación fluída coas direccións dos centros de procedencia do alumnado novo a fin de 

adiantarse a problemas de convivencia que poidan xurdir, especialmente do alumnado derivado 
con cambio de centro. 

   Colaboración fluída cos departamentos de Política Social da Consellería, Programa de atención 
con familias do Concello, Fiscalía de menores. 

   Informar puntualmente á Xefatura Territorial, a través do servizo de inspección educativa, dos 
procedementos que se vaian levando a cabo (absentismo, expedientes disciplinarios, acoso esco- 
lar, outras situación….) e das posibles situacións que poidan alterar a convivencia. 

 
 
4.5 Seguimento, avaliación e propostas de mellora 

 
A Comisión de Convivencia supervisará este Plan de forma regular e de xeito máis profundo na última 
xuntanza de cada curso escolar para propoñer as modificacións que estime oportunas de cara ao 
seguinte curso. Promoverase que os órganos de goberno e os órganos de coordinación didáctica fagan 
propostas de mellora deste plan anualmente. 

 
 
4.6 Difusión do plan 

 
O Plan promoverase a toda a Comunidade educativa a través das xuntanzas de principio de curso entre 
os titores e as familias, nas xornadas de acollida do novo alumnado e estará a disposición de todos e 
todas coa publicación na páxina web do centro. 
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ANEXO Nº5: Plan de Igualdade 
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1. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN 
 

A lexislación comunitaria en materia de igualdade de xénero constitúe a base 

fundamental da política de igualdade de oportunidades en Europa. 

Na mesma liña, a Constitución Española promulga que somos iguais ante a lei, e aínda que 

desde hai anos a normativa vixente ampara a igualdade entre mulleres e homes e a non 

discriminación por razón de orientación afectivo-sexual e identidade de xénero, esta non 

se reflicte en todos os ámbitos sociais, e, polo tanto, tampouco na escola. 
 

Aplicar o Plan de Igualdade nun centro educativo é unha tarefa complexa que abrangue 

moitos ámbitos e aspectos distintos. Pero o obxectivo fundamental que debemos 

marcarnos é mover ao conxunto da comunidade educativa a reflexionar sobre os prexuízos 

nos que todos e todas fomos enculturadas e que nos seguen transmitindo toda a nosa 

contorna, a familia, os medios de comunicación, etc. Estes prexuízos sexistas e 

LGBTIfóbicos (é dicir, o rexeitamento que sofre o conxunto do colectivo de persoas 

lesbianas, gays, bisexuais, transexuais, transxénero e intersexuais); así como outros 

aspectos de discriminación (non só no referente ao xénero) como son a relixión, raza, 

orientación sexual, idade ou discapacidade; constitúen a base de condutas discriminatorias 

que poden culminar en situacións de violencia de xénero, acoso escolar homofóbico e 

delitos de odio. Por tanto é fundamental deseñar actividades que consigan que tanto o 

profesorado, como o alumnado e as familias se expoñan a devanditos prexuízos, adquiran 

un maior coñecemento e concienciación sobre a igualdade de xénero e respecten a 

diversidade afectivo-sexual, a diversidade familiar e as diversas identidades de xénero, 

crenzas relixiosas, diversidade intelectual, etc… que modifiquen as súas condutas, e así 

fomentar a participación, e o exercicio da cidadanía como instrumentos imprescindibles 

para o libre e digno desenvolvemento humano. 
 

Entendemos a igualdade  primeiramente como unha cuestión fundamental de RESPECTO 

entre as persoas, así como unha relación de equivalencia, no sentido de que todas as 

persoas teñen o mesmo valor, e, precisamente por iso, son iguais. A defensa da igualdade 

de dereitos entre homes e mulleres parte do principio de que as mulleres, como cidadás, 

deben ser libres coma os homes á hora de decidir e exercer papeis sociais e políticos. Tanto 

no caso de ser mulleres, homes, nenos, adultos, católicos, protestantes, homosexual, 

heterosexual, ter unha alta capacidade intelectual ou unha diversidade funcional… 
 

Considérase, por tanto, que ofrecer igualdade na educación dos dous sexos ou calquera 

outra condición que poida dar lugar a actos discriminatorios debe ser necesaria para que 

as potencialidades individuais de cada persoa poidan estimularse e desenvolverse. Pero 

non é igualitario, nin por tanto xusto, tratar do mesmo modo a quen son diferentes, nin 

obviar as diferenzas aplicando modelos. Con todo, ter o mesmo valor non implica que  
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teñan a mesma identidade nin que sexan uniformes; a igualdade admite diferenzas, pero 

non desigualdades. 
 

A igualdade garante o respecto aos dereitos fundamentais de todos e todas e contribúe a 

unha sociedade máis xusta, tendo o sistema educativo un papel moi importante no 

asentamento deste principio dende os primeiros niveis de escolarización ata as etapas  de 

ESO, FP ou  Bacharelato que son as que nos  abranguen no noso centro educativo. 

 

No proxecto educativo de centro contemplaranse medidas para promover a igualdade xa 

que os Proxectos educativos deben potenciar a igualdade de oportunidades entre nenos e 

nenas, entre os e as adolescentes, sexa cal sexa a súa condición. A finalidade destes 

proxectos é educar en igualdade, erradicar estereotipos e discriminacións por razóns de 

sexo, de identidade de xénero ou de orientación afectivo-sexual … e previr as súas 

consecuencias. 

 

Para evitar a reprodución de estereotipos sexistas na invisibilidade das mulleres e do 

colectivo LGBTI, na presunción de heterosexualidade na comunidade educativa, na 

discriminación por razóns de identidade de xénero ou orientación afectivo-sexual, na 

orientación profesional segregadora, nas diferenzas no uso de espazos, tempos e palabras, 

na normalización das agresións dos máis fortes contra as e os máis débiles, xustificadas 

nos estereotipos sexistas e homofóbico, na prevalencia do masculino nos libros de texto e 

materiais curriculares e na presunción de familia nuclear heterosexual, faise necesaria a 

aplicación de medidas individuais e colectivas encamiñadas a promover a igualdade de 

oportunidades, e, por tanto, asentar as bases para conseguir un centro coeducativo, libre 

de discriminación e respectuoso con TODAS as diversidades, no que todos e todas as 

estudantes teñan o mesmo dereito a unha educación de calidade nun ambiente escolar 

seguro. 
 

Estas medidas serán canalizadas pola coordinadora do Plan de Igualdade, á que tamén lle 

corresponde: 
 

▪ Velar pola igualdade entre homes e mulleres no centro educativo. 
 

▪ Promover o libre desenvolvemento da personalidade de cada persoa. 
 

▪ Impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real entre homes e mulleres. 
 

▪ Promover e impulsar medidas educativas que fomenten o RESPETO pola igualdade. 
 

▪ Dinamizar que se favoreza a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida 

persoal, familiar e social. 

▪ Ademáis do tratamento da igualdade no tocante ao xénero, tamén se tratará no 

referente ao ACNEAE, diferentes relixións, razas… 
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2. MARCO LEXISLATIVO. BASES LEGAIS 

A lexislación actual en todos os niveis, europeo, estatal e galego, constitúe a base da 

política de igualdade e diversidade que debemos establecer nos centros educativos de 

Galicia para garantir o pleno desenvolvemento de todas e cada unha das persoas que 

fan parte da comunidade educativa. 

 

En primeiro termo, a Constitución española de 1978 ditamina que todos os cidadáns e 

cidadás do estado español son iguais ante a lei. Do mesmo xeito, tamén proclama a 

protección da dignidade das persoas, dos seus dereitos inviolables e do libre 

desenvolvemento da súa personalidade. No seu artigo 27 expresa que “a educación 

terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos 

principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais”. 

A lei orgánica 8/2013, de 3 maio, de Educación contempla en varios apartados o tema 

da igualdade entre homes e mulleres. Vexamos a continuación algúns deles: 

Non seu preámbulo establece que só un sistema educativo de calidade, inclusivo, 

integrador e esixente, garante a igualdade de oportunidades e fai efectiva a 

posibilidade de que cada alumno ou alumna desenvolva ao máximo as súas 

potencialidades. 

O artigo 1 establece que o sistema educativo debe favorecer o desenvolvemento na 

escola dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así 

como a prevención da violencia de xénero. 

No artigo 17.d “Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a 

non discriminación de persoas con discapacidade”. Este é un dos obxectivos que se 

pretenden en Ed. Primaria. 

Outro obxectivo, neste caso para a Educación Secundaria Obrigatoria, atópase 

contemplado no Artigo 23. c “Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 

dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres”. 

No Artigo 33.c Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 

homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. Este 

artigo pertence aos obxectivos de bacharelato. 
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Nos obxectivos da formación profesional podemos atopar o seguinte artigo: artigo 

40.e *..+. “Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres 

para acceder a unha formación que permita todo tipo de oportunidades profesionais e 

o exercicio das mesmas”. 

No Artigo 66.3.g contémplase “Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 

homes e mulleres, así como analizar e valorar criticamente as desigualdades entre 

eles”. 

No Artigo 78. Normas de organización, funcionamento e convivencia: “Aquelas 

condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade 

educativa, que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso 

baseado no xénero, na orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, 

relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis 

vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas terán a 

cualificación de falta moi grave e levarán asociada como medida correctora a 

expulsión, temporal ou definitiva, do centro”. 

No Artigo 84.3 “En ningún caso haberá discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social” 

No Capítulo III, sección primeira, o Consello Escolar, podemos atopar os seguintes 

artigos relacionados con este tema: 

Artigo 126.2 “Unha vez constituído o Consello Escolar do centro este designará unha 

persoa que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva 

entre homes e mulleres”. 

No Artigo 127.g “Promover medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no 

centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos entre 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social”. 

O noso Plan de Igualdade, polo cal nos rexemos para elaboralo, parte do I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia (2016-2020) así como 

tamén do VII Plan Estratéxico para a igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres (2017- 2020). 
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A lexislación xeral que temos en conta para a súa elaboración (ademáis da citada 

anteriormente) é a seguinte: 

 LOE 2/2006 (artigos 1 e 2) 

 Lei 3/2007 (artigos 23 e 24) 

 Decreto 2/2015 (artigos 17 e 18) 

 Lei Galega 11/2007 de tratamento integral da violencia de xénero (Cap. III) 

 Lei 2/2014 de igualdade de trato e non discriminación (Cap. V) 

 

 Decreto 105/2014 e Decreto 86/2015 fixan obxectivo igualdade nos distintos niveis 
educativos. 

 

 Instrucción do 6 de Setembro de 2019 para a elaboración de Plans de Igualdade no curso 
2019/2020. 

 
Así como o coñocemento do “Protocolo de Igualdade” e o uso de espazo web de igualdade 
facilitados por Educonvives.gal 

 
3. CONTEXTO DO CENTRO 

 
No que respecta á situación socioeconómica do alumnado do noso centro cómpre suliñar 

que, a nivel xeral, segundo a súa procedencia os alumnos/as da ESO, son naturais do barrio 

da Ponte, barrio eminentemente obreiro, e pertencen a familias cun nivel socioeconómico 

medio. Ademais disto hai que destacar a presenza de algún alumnado inmigrante 

procedente principalmente de Hispanoamérica. En canto ao alumnado de Bacharelato, 

Formación Profesional e FP Básica de peiteado , non só contamos con rapaces que viven 

preto do centro senón que hai moitos que proceden de concellos limítrofes.  

Contamos no centro con ACNEAE de ahí a importancia de incluir tamén dentro deste Plan 

de Igualdade, intervencións relacionadas coa situación actual de dito alumando no centro. 

O noso centro conta coa súa propia web : http://www.12outubro.gal/ ; así como a súa 

propia aula virtual: https://www.edu.xunta.gal/centros/ies12outubro/aulavirtual/ a través 

da cal se está traballa a diario. 

 

4. OBXECTIVOS 

 
4.1. OBXECTIVOS XERAIS 

 
- Descubrir nas experiencias diarias, escolares, extraescolares e en todo o ámbito da 

vida social e cultural, presente e pasada, a igualdade de posibilidades e a  
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equivalencia de achegas dos homes e mulleres e resto de colectivos. 

 
 

- Aceptar, respectar e valorar as características das outras persoas sen deixarse influír 

por ningún tipo de actitude discriminatoria en relación co sexo, coa orientación sexual  

coa identidade de xénero, aspectos intelectuais ou de acceso á aprendizaxe. 

- Participar de forma igualitaria, construtiva e solidaria na realización de xogos, 

actividades grupais, situacións de comunicación e na repartición de responsabilidades 

e tarefas, rexeitando a división do traballo e de funcións por razón de sexo, xénero … 

- Colaborar na construción e no desenvolvemento dunha sociedade e dunhas relacións 

interpersoais baseadas no recoñecemento e respecto da individualidade, da 

singularidade e dos dereitos de toda persoa. 

- Adoptar medidas para eliminar o uso sexista e heterosexista da linguaxe e promover 

unha imaxe pública e privada de mulleres e homes baseada na igualdade e no respecto 

á diversidade . 

- Fomentar a corresponsabilidade coa repartición equilibrada de cargos e tarefas.  

- Implicar aos pais e nais nas tarefas coeducativas e no respecto á diversidade. 

- Sensibilizar ao profesorado na práctica de valores coeducativos e no respecto á 

diversidade  no ámbito de igualdade. 

- Desenvolver e traballar un novo modelo de masculinidade co alumnado. 
 

- Concienciar á comunidade educativa no uso da linguaxe non sexista nin heterosexista 

que presupoña a heterosexualidade e o xénero, para que todas as persoas se sintan 

recoñecidas de forma positiva. Incorporar unha concepción de familia ampla e diversa, 

en consonancia coa rica diversidade de estruturas familiares presentes no centro 

educativo (familias homoparentais o lesboparentais, familias monoparentais, 

adoptivas, multiétnicas, multirraciais, transnacionais ou calquera outra das moitas 

formas de familia que están presentes na nosa contorna). 

 

- Introducir de maneira expresa a educación na diversidade afectivo-sexual, de xénero 

e familiar e a loita contra o sexismo e a homofobia nos documentos oficiais de centro, 

empezando polo Proxecto Educativo, o Plan de Convivencia, o Regulamento de Réxime 

Interno e o Plan de Acción Tutorial. 

 

- Integrar o principio de igualdade de oportunidades entre todos os colectivos na nosa 

práctica docente. 
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- Establecer os mecanismos para que todo o persoal do centro trate ao alumnado 

«trans-» conforme ao nome e ao xénero elixidos, sen cuestionar ou negar a súa 

identidade nin en público nin en privado. Non é responsabilidade do alumnado ter que 

comunicalo a cada un dos seus docentes ou ao persoal non docente, senón que é o 

centro o que debe asumir esta tarefa. 

- Asegurar que o alumnado «trans-» poida facer uso das instalacións do centro, 

incluídos vestiarios e baños, conforme ao xénero elixido. 

- Educar en igualdade afastándonos de estereotipos, prexuízos e discriminacións. 

- Velar porque o noso centro educativo transmita una imaxe igualitaria en tódolos 

sentidos. 

- Actuar en caso de sospeita ou certeza de calquera tipo de discriminación seguindo os 

protocolos establecidos pola Consellería de Educación para tal fin. 

- Fomentar a corresponsabilidade no ámbito doméstico. 

- Fomentar a reflexión sobre o papel de todas as persoas nunha contorna igualitaria. 

- Previr, sensibilizar e actuar ante situación e actitudes de acoso. 

- Facilitar material e información a todo aquel que o precise sobre dito ámbito. 

- Sensibilizar sobre a importancia do uso dunha linguaxe non sexista. 

- Fomentar a linguaxe inclusiva nas relación interpersoais. 

- Visibilizar en todos os ámbitos académicos as achegas das mulleres e outros 

colectivos ao desenvolvemento da humanidade. 

- Reflexionar sobre os roles de xénero etc, nas posibilidades de desenvolvemento 

profesional, persoal… 

- Asegurar a repartición equitativa para o uso e goce de espazos comúns. 

- Traballar na prevención e actuar en situación de violencia. 

- Fomentar formas de vivir baseadas no respecto, o diálogo e a necesidade de 

coidarnos unas persoas a outras. 

- Revisión e modificación de documentos oficiais do centro en materia de igualdade 

(linguaxe inclusiva...) 

- Colaborar coa ANPA 
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- Difundir o noso Plan de Igualdade 

 

- Celebración das Efemérides 

 

- Dinamizar os recreos mediante propostas por parte do profesorado. 

 

- Revisión e modificación das comunicación coas familias utilizando linguaxe inclusiva. 

 

- Exportar os valores de igualdade e de respecto pola diversidade á contorna social do 

instituto. 

 

- Garantir que os espazos escolares non segreguen por razón de xénero, identidade 

sexual ou calquera outra forma de discriminación. 

 

- Facilitar ao profesorado ó acceso a formación e material alternativo acerca da 

igualdade ou criterios coeducativos. 

 

- Proveer material teórico e práctico en igualdade para a consulta de toda a 

comunidade educativa: persoal, alumnos/as e familias. 

 

- Sensibilizar a toda a comunidade eductiva sobre as desigualdades sociais e ao que 

esto nos leva. 

 

- Difundir na web do centro todas aquelas actividades que se leven a cabo no centro 

en materia de igualdade. Dar visibilidade 

 

- Implicar as administración locais para que os establecementos públicos da nosa 

contorna dispoñan de espazos que no segreguen e que garantan a intimidade persoal. 

 

- Fomentar as actividades e xornadas de intercambio de experiencias con outros 

centros. 
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4.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

A) ALUMNADO: 
 

- Estimular á reflexión do noso alumnado sobre o prexuízo e a inxustiza que supón 

tanto para os homes como para as mulleres a asignación de roles por condicións de 

sexo. 

- Favorecer e promover o respecto á libre orientación afectivo-sexual e a identidade de 

xénero. 

- Fomentar unha actitude activa de rexeitamento a todo tipo de acoso sexista e 

homofóbico, de non participación en situacións de acoso, de apoio e defensa das 

persoas violentadas e de comunicación a calquera membro do persoal docente, ao seu 

titor ou titora, ao Departamento de Orientación ou ao Equipo directivo de situacións 

de violencia verbal o física, agresión sexual, acoso escolar homofóbico ou accións de 

odio. 

- Propiciar a reflexión sobre as situacións estereotipadas e discriminatorias que son 

manifestas nos medios de comunicación, especialmente na televisión e nas 

publicacións escritas orientadas cara as mozas e os mozos. 

- Estudar o perfil laboral de varias profesións, sobre todo, das ofertadas polo centro 

educativo, e reflexionar sobre a posibilidade de que calquera persoa poida 

desempeñar con total normalidade os traballos con independencia do seu sexo ou 

xénero. 

- Reflexionar sobre as condutas que levadas a cabo diariamente no centro nas que se 

violenta este dereito fundamental. 

- Aceptar valores e actitudes de igualdade ante a vida dende o respecto, o 

recoñecemento mutuo, a autonomía e a corresponsabilidade. 

- Coñocer a realidade do centro, o tipo de alumnado e dos profesionais que nel 

traballan e facer unha valoración en canto a tema de igualdade do mundo que nos 

rodea no contexto educativo. 

- Valorar a formación en materia de igualdade así como mostrar interese polo mismo 

facendo aportacións persoais sempre que se queira. 
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B) PROFESORADO: 
 

- Establecer unhas pautas de actuación comúns que supoñan un apoio á igualdade de 

xénero e a promover un centro coeducativo e respectuoso coa diversidade. 

- Reflexionar sobre a nosa práctica e os nosos prexuízos, mitos ou falsas crenzas 

baseadas no sexismo e na homofobia, presentes na nosa propia educación, que poidan 

influír no noso alumnado, e que poidan ser modificadas. 

- Eliminar a presunción de heterosexualidade e de xénero das persoas que compoñen a 

comunidade educativa e das familias. 

- Contribuír a facer do noso lugar de traballo un espazo seguro para as persoas LGBTI, 

alumnado NEAE … visibilizando o rexeitamento de toda discriminación por calqueira 

motivo. 

- Responder inmediatamente aos comentarios, chistes e burlas sexistas ou homófobas 

feitas polo alumnado ou polo persoal do centro, estean dirixidos ou non a mulleres ou 

a persoas LGBTI, ACNEAE presentes. O silencio e a pasividade reforzan os 

comportamentos e actitudes de acoso sexista, homófobico e transfóbico. 

- Fomentar a participación e a paridade na composición equilibrada dos órganos de 

representación e decisión. 

- Concienciar acerca da diversidade do alumnado do centro, fomentando o respecto 

entre todo o alumnado especialmente hacia aqueles alumnos que temos no centro 

que presentan NEAE. 

- Potenciar a escoita, visionado de material relacionado coa igualdade, xa sexa no 

centro escolar como na casa.  

- Estimular o gusto polos debates ou as conversas nas que se traten temas de 

igualdade, xerar necesidade de que sexa tratado o tema de igualdade en tódolos 

ámbitos. 

- Manter unha formación o máis actualizada posible sobre temas de igualdade, en 

constante renovación e para dar resposta as diferentes situación que vaian surxindo (a 

través de FPROFE, PLATEGA…) 

- Coordinar coas familias (ANPA) calquera actividade na que estean dispostos a 

participar, como por exemplo un “Taller para pais” sobre Educación en Igualdade e 

facelos partícipes do mesmo así como de outras actividades. 
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C) FAMILIAS: 
 

- Reflexionar coas súas fillas e fillos sobre a importancia de establecer a igualdade de 

sexo e de xénero e da liberdade na elección da identidade de xénero e da libre 

orientación afectivo-sexual. 

 

- Repartir de forma xusta e equilibrada as tarefas domesticas entre os diferentes 

membros da familia. 

- Permitir que as fillas e os fillos teñan as afeccións que desexen e escollan os traballos 

que lles gusten. 

- Asimilar os perfís profesionais de distintas profesións e axudar a orientar ás súas fillas 

e fillos independentemente do sexo. 

- Fomentar a participación e paridade na composición equilibrada dos órganos de 

representación e decisión. 

- Paticipar coa ANPA na formación dun “Taller para pais” no que se traten contidos 

relacionados coa Educación en Igualdade. 

- Fomentar a participación pola nosa parte e dos nosos fillas e fillos nas diferentes 

actividades que se van a levar a cabo no centro sobre materia de igualdade. 

- Colaborar co profesorado do centro en aquelas actividades que propoñamos ou 

ideando aquelas que nos resulten necesarias ou interesantes. 

- Crear interese nos fogares acerca da igualdade en tódolos aspectos, tratando de que 

sexa importante para os nosos fillos e fillas. Non negándonos á comunicación con eles 

ante determinados temas. 

- Coordinar co centro diferentes formacións que sexan útiles para todos e para seguir 

unha liña común de tratamento das desigualdades. 

- Difundir informacións sobre igualdade e celebrar as actividades que se levan a cabo 

no centro. 
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5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 
A continuación detállanse as accións que se levarán a cabo segundo os diferentes 

ámbitos de actuación: 

5. 1. ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO: 
 

- Realizaremos un breve diagnóstico do centro e das familias para coñecer o grao de 

sexismo e coñocementos en materia de igualdade presentes no centro escolar e 

introducir cambios que promovan unha maior igualdade entre homes e mulleres. As 

liñas de análise poden ser as seguintes, tendo en conta a relación de porcentaxe de: 

● Alumnas/os en Bacharelato 
● Alumnas/os en Ciclos Formativos 
● Delegados/as de clase 
● Profesoras/es 
● Xefas/es de departamento 
● Titoras/es 
● Persoal da limpeza homes/mulleres 
● Equipo directivo homes/mulleres 
● Consello Escolar homes/mulleres 

 
- Detectar posibles situacións de violencia de xénero que poidan darse dentro da 

comunidade educativa, utilizando unha serie de indicadores tales como: indicadores 

para detectar ao alumnado que é vítima ou acosadora no recinto escolar por razón de 

xénero; farase extensivo ao persoal docente e non docente e ás familias. 

- Realizar un diagnóstico, como punto de partida a través de 3 tipos de enquisas 

(diagnósticas) en función aos 3 niveis: enquisa a nivel centro (para coñecer aqueles 

aspectos nos que se cumpren ou non medidas de igualdade), enquisa para os alumnos 

( facilitada polo Ministerio de Igualdade a través do proxecto PLURAIS) e unha última 

enquisa para as familias (elaborada polo propio centro para conocer a realidade nos 

fogares das nosas alumnas e alumnos); utilizando unha serie de indicadores 

observables e contrastables, que facilite o coñecemento das experiencias e 

percepcións da diversidade sexual, familiar e de identidade de xénero e da contorna de 

convivencia do           centro por parte do profesorado, do alumnado e as familias. Esta 

actividade de diagnóstico levarase a cabo no último trimestre do curso 2020-2021 coa 

finalidade de que sexa o punto do que partir no vindeiro curso escolar (2021-2022). 

 

- Analizar un apartado específico sobre atención á diversidade afectivo- sexual, de 

xénero, familiar e de loita contra a homofobia e a transfobia nos documentos oficiais  
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do centro, isto é, no Proxecto Educativo, no Plan de Convivencia, no Regulamento de 

Réxime Interno e no Plan de Acción Titorial, con medidas para a sensibilización, 

prevención, detección e eliminación de toda manifestación de discriminación, dirixidas 

á toda a comunidade educativa. 

- Analizar o Protocolo de acoso escolar e ciberacoso así como o Protocolo de 

identidade de xénero e traballar sobre o mesmo. 

 

- Detectar posibles situacións de homofobia e transfobia que poidan darse dentro da 

comunidade educativa, utilizando unha serie de indicadores tales como: indicadores 

para detectar ao alumnado que é vítima ou acosadora no recinto escolar por 

homofobia e transfobia; farase extensivo ao persoal docente e non docente e ás 

familias. 

- Determinar se todo o persoal docente e de orientación sabe cómo previr e actuar 

ante situación de acoso escolar de calqueira tipo. 

- Analizar se existen docentes, familias ou alumnado LGBTI que se fagan visibles como 

tales no centro (xa temos coñecemento previo dalgún caso particular) 

- Analizar se os carteis e imaxes colgados nos corredores o taboleiros das aulas así 

como os materiais didácticos que se utilizan no centro mostran a diversidade étnica, 

corporal, relixiosa, afectivo-sexual e de expresión de xénero. 

- Analizar se o equipo directivo, o claustro e o Consello Escolar fomentan a relación 

entre o centro e persoas expertas ou organizacións LGBTI, por exemplo, celebrando 

actividades específicas (xornadas, sesións de titoría, talleres, charlas...) xunto a elas. 

- Analizar materias no currículo con contidos relacionados co acoso escolar por 

homofobia e transfobia, coa discriminación de ACNEAE e calquera outro tipo de 

discriminación anteriormente citada. 

- Analizar se existe documentación e materiais de libre acceso de temas de diversidade 

de orientación afectivo-sexual , de identidade de xénero ademáis do que x atemos 

constancia que existe na biblioteca do centro. 

- Comprobar se o resultado das enquisas é verdadeiro na medida do posible para tratar 

de partir dunha realidade o máis axustada posible ao momento no que estamos a vivir 

(non sirve que se valore nas enquisas o que na teoría sabemos que se debe ou non 

facer, senón se é así como actuamos en realidade). 
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5. 2. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: 
 

Realizado un diagnóstico previo, adoptáranse medidas encamiñadas a favorecer a 

igualdade e a non discriminación por diversidade.  

Estas medidas, en función do diagnóstico previo, poderían ir na seguinte liña: 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CENTRO: 
 

- Establecer medidas de igualdade e de atención a diversidade afectivo-sexual, de 

xénero e familiar nos documentos de organización do centro: Proxecto Educativo do 

Centro, Regulamento de Réxime Interno, Plan de Convivencia e Plan de Acción 

Tutorial. 

- Implantar a paridade na elección a delegados/as do alumnado, mediante a figura do 

codelegado e da codelegada. 

- Intentar lograr a paridade nos órganos de dirección do centro e nas xefaturas dos 

departamentos didácticos. 

- Posuír un taboleiro que recolla información de interese sobre a igualdade de xénero e 

a diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar 

- Favorecer un uso da linguaxe non sexista nin heterosexista: 
 

* Usar a linguaxe inclusiva no centro e na aula, na medida do posible. 
 

* Revisaranse e modificaranse, se procede, todos os documentos do centro, 

para incorporar unha linguaxe non sexista nin que presupoña a 

heterosexualidade da comunidade educativa nin das familias. 

* Revisión da linguaxe utilizada na aula e o que aparece nos libros, eliminando, 

o sexismo e a LGBTIfobia onde os haxa. 

- Elaborar un protocolo de intervención en caso de acoso escolar por homofobia e 

transfobia entre o alumnado. 

- Fomentar a presenza de referentes positivos de diversidade afectivo-sexual, familiar 

e de xénero no centro educativo, apoiando a visibilidade da comunidade LGBTI se o 

considera pertinente e poida así converterse nun referente próximo para toda a 

comunidade educativa. 
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MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN: 
 

- Facilitar material de apoio e de recursos didácticos para que os/as titores/as e 

profesores/as poidan traballar a igualdade e a diversidade afectivo-sexual, de xénero e 

familiar na aula. 

- Promover a libre elección dos estudos sen que exista ningún condicionante de sexo 

ou xénero ao hora elixir as ensinanzas, sobre todo as de carácter profesional, que son 

as máis sesgadas polo sexo ou xénero. 

 

- Incrementar a biblioteca do centro con títulos, filmes e outro material coeducativo e 

relativo á diversidade en todos os ámbitos. 

- Organización de obradoiros, charlas e actividades relacionadas coa igualdade de 

xénero e contra a violencia sexista. 

- Organización de obradoiros, charlas e actividades relacionadas coa LGBTIfobia coa 

Asociación Quérote + de Ourense. 

- Organizar a celebración da Semana da Diversidade con diferentes actividades 

formuladas polo Comité Escolar da Diversidade. 

 

 

5.3   ACTIVIDADES PARA A IGUALDADE 

 

Unha vez realizadas as enquisas e feita a valoración das mesmas, aproveitarase o final do 

curso 2020-2021 para impartir alguna charla acerca da Igualdade nos centros educativos e 

tamén na sociedade actual; para ditas charlas, ademáis de contar coa colaboración de 

profesorado, pediremos a colaboración de institucións e asociacións como a Consellería de 

Igualdade ou ARELAS, sempre seguindo as indicacións oportunas en temas de espazo e 

grupos dada a situación actual de pandemia. 

 

A partir de entón, o punto de partida do noso Plan de Igualdade centrarase (tendo en conta 

os resultados das enquisas do curso escolar 2020-2021)   na  realización de  distintas 

actividades  levadas a cabo nas aulas tanto da ESO, como de FP como de Bacharelato  que 

parten dun CALENDARIO DE IGUALDADE (que estará exposto en todas as aulas e espazos do 

centro) propio e  especialmente elaborado para levar a cabo ditas actividades, 

temporalizadas nunha sesión semanal, previamente preparado material e unidade didáctica 

correspondente, a través dun banco de recursos especialmente creado para   levar a cabo 

dito plan e en función das datas relevantes semanais que nos vai indicando o calendario. 
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Dito material debe ser considerado polo profesor de área/áreas ao que lle corresponda ou 

polos distintos departamentos (segundo o calendario de sesións que presentará a Xefatura 

de Estudos ao inicio de cada curso escolar) que poderá  ser modificado ou adaptado  á súa 

materia/s sempre que se considere oportuno. 

De maneira que cada semana se traballará una temática determinada polo CALENDARIO DE 

IGUALDADE, mediante a actividade que mellor se adapte ao tratamento da mesma e en 

función da fecha destacada para tal fin. 

 

Dentro  das diferentes actividades propostas nos encontramos con actividades de todo tipo,  

visionado de cortometraxes, películas e vídeos de concienciación social acerca de temas de 

igualdade, escoita de programas radiofónicos nos que se  fan entrevistas a persoas que 

sufren acoso ou discriminación por pertencer a determinado colectivo, por ser diferentes á 

mayoría así como debates acerca do uso das tecnoloxías no que respecta a iste tema.  Así 

como reflexións do que transmiten a través do medios de comunicación, cómo a cosificación 

da figura da muller en determinadas facetas, como a musical, por exemplo. 

 

A utilización por parte do alumnado e do profesorado da APP Olimpia. Dita APP é de uso a 

través de dispositivos móviles que pode fomentar o seu interese por utilizala e motivar ao 

alumnado en maior medida. Esta aplicación é de uso educativo, xa creada para tal fin (por 

parte da Xunta de Andalucía) e con contidos relacionados co xénero, a igualdade, 

coñecemento da sexualidade…  para os grupos de maior rango de idade (3º,4º ESO e 

Bacharelato). 

 

 

Xogos estilo “Pasapalabra” onde previamente se recoñecen a mulleres importantes da 

historia que logo deberemos ubicar por nome o apelido nun rosco alfabético. Propomos que 

moitas das actividades que se leven a cabo teñan un componente de concurso, tratando de 

estimular a participación por parte do alumnado, de maneira que ao final do curso sexa 

premiados aqueles alumnos que tiveran mellores resultados ante as diferentes actividades 

levadas a cabo. 

Propostas para Coeducación,Wikimulleres, Creadoras de música, Ted Talks, BBVA charlas 

sobre igualdade, discriminación, concienciación social… 

Lecturas, charlas de pais/nais que queran colaborar, ponencias por parte de institucións ou 

asociacións… 

 

Como actividade complemetaria, contamos coa colaboración dunha profesora (que fóra 

destas sesións semanais) vai a levar a cabo, como xa fixo con éxito en anteriores ocasións, 

unhas ponencias sobre: Prevención do embarazo e Enfermidades de transmisión sexual para 

alumnado da FP Básica, 3º e 4º da ESO e 1º de Bacharelato. Trataríase dunha única xornada 
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por aula de cada uns dos grupos citados anteriormente. 

 

Todas as actividades van acompañadas da súa propia guía didáctica onde se reflicten os 

obxectivos,  contidos,  ideas forza, actividades  a realizar polos alumnos/as da etapa 

correspondente e a temporalización das mesmas. 

Tanto as Actividades como o Calendario de Igualdade estarán recollidos nos Anexos de dito 

Plan. 

 
6. METODOLOXÍA 

 
Teranse en conta os seguintes principios: 

 

- Partir da realidade do centro. É importante ter en conta a realidade que 

envolve ao centro, coñecendo o contexto social que envolve ao alumnado. 

-  Participación. A coeducación e o respecto pola diversidade non é tarefa dunha 

soa persoa senón de moitas e é necesario que exista unión entre toda a 

comunidade educativa (destacamos a importancia de implicar ás familias neste 

senso, x que consideramos de vital importanciaque formen parte deste 

proceso) 

- Partir de situacións compartidas. Traballar en coordinación con asociacións, 

institutos da contorna, etc. 

- Gozar. Non queremos que a coeducación e o respecto pola diversidade sexa 

unha área a parte, senón que sexa un valor implícito nas distintas materias 

impartidas. 

- Respectar. O diálogo será a base do respecto. 

- Traballar en equipo. Un dos elementos fundamentais que inciden na eficacia da 

intervención coeducativa o de respecto pola diversidade é o que se deriva da 

coherencia entre propostas do profesorado e os comportamentos cotiáns. 

- Enfocar todas as actividades a realizar como parte dun concurso. De maneira 

que o alumnado se sinta motivado. Premiar ao final do curso escolar a aqueles 

alumnos que maior puntuacións obtiveran na realización das actividades. A 

maiores, favorecer que todo aquel alumnado que estea interesado en propoñer 

alguna actividade ou facer algún tipo de presentación sobre un tema concreto 

para o resto de compañeiros, tamén sexa premiado neste senso. 

Difícilmente se pode transmitir ao alumnado unha visión integradora se non 

traballamos en equipo coordinados. 
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- Revisar o traballo. Realizarase revisións periódicas do Plan de Igualdade, así 

como do noso traballo. 

 

7.  TEMPORALIZACIÓN 
 

Aínda que no presente curso escolar 2020-2021 se levará a cabo a primeira toma de 
contacto neste senso ( a través das enquisas diagnósticas e charlas), non será ata o 
curso vindeiro (2021-2022) cando se empezará a levar a cabo de maneira íntegra dito 
Plan. 
Como xa avanzamos ao achegar as actividades, o Plan de Igualdade será levado a cabo 
durante todo o curso escolar, a través dun Calendario de Igualdade que será o que 
marque as pautas de actuación.  
Así, nunha sesión por semana (50 min/semana) se traballarán contidos relacionados 
con dito tema do banco de recursos facilitado para tal fin. A sesión será impartida polo 
profesor/a ao que lle toque cada semana según os horarios que facilitará a Xefatura 
de Estudos nos primeiros días do curso (de maneira que non sexan sempre os 
mesmos) e que será de obrigado cumprimento. 

 

 
8. CRITERIOS E MECANISMOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación se pode levar a cabo cada curso escolar por parte da Comisión de 

Igualdade ou pola Coordinación de Igualdade coas achegas de toda a Comunidade 

Educativa e terá carácter continuo e avaliaremos se os obxectivos propostos en cada 

actividade se conseguiron ou non. Así mesmo, tamén contaremos cunha avaliación 

final. 

Avaliarase a participación activa de toda a comunidade educativa. 
 

Elaboraremos unha memoria final, onde se recollerán o grao de adquisición das 

finalidades e obxectivos marcados. 

Así mesmo avaliarase a coordinación entre o profesorado, o grao de participación de 

axentes externos (asociacións, familias…), a consecución de obxectivos, os materiais 

empregados, a actitude do alumnado, a implicación do claustro en materia de 

Igualdade… 

Os instrumentos empregados serán: a observación, as enquisas iniciais, actividades 

propostas, os cuestionarios finais de cada actividade coa fin de valorar o grao de 

consecución, etc. 
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9. RECURSOS 
 
Utilizaremos todos os recursos que estean das nosas mans. En primeiro lugar, recursos 
humanos: titores/as, equipo docente, Departamento de Orientación, representantes 
do Consello Escolar, alumnado, axentes externos, asociación, Administración, familias, 
etc. 

En segundo lugar, recursos materiais. O Equipo tratará de autofinanciarse a través dos 
Contratos Programa, do Plan Proxecta, e de novos plans que poidan xurdir na 
Consellería de Educación e outras institucións educativas, fundacións, etc. Tratarase de 
apoiar e informar acerca de todas as actividades formativas que se leven a cabo para o 
profesorado a través de PLATEGA, FPROFE…así como, facilitar información en materia 
de igualdade sobre todo aquello do que o centro sexa coñecedor (charlas de 
asociación, ponencias da Consellería de Igualdade…) 

Ademais, procurarase realizar material propio, camisetas, crachas…etc, co obxectivo 
de conseguir financiamento e, ao mesmo tempo, visibilizar o traballo pola igualdade e 
a diversidade realizado. Alén do económico, utilizarase material funxible, e o necesario 
para a realización de vídeos, produción musical ou lecturas. 

Utilizaremos a APP Olimpia (anteriormente mencionada) naqueles momentos que se 
estimen oportunos, ademáis do uso de ordenadores, pantallas dixitais para o visionado 
ou escoita de curtas, vídeos, Podcasts, etc. 

 

10. ANEXOS 

mailto:ies.12.outubro@edu.xunta.es


 
  

 

 

 

12 DE OUTUBRO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

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

Este Capítulo III da  Programación  Xeral Anual 2021‐2022 foi aprobada  polo Director con data 

18 de marzo de 2022 sendo previamente aprobada polo Claustro,   na parte que lle compete 

conforme  ao  Decreto  324/1996  con  data  09  de marzo  de  2022.  Igualmente  foi  avaliada 

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