IES Pintor Colmeiro
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Guía do centro
2006-07
Non deixes de ver a nosa web:
http://centros.edu.xunta.es/iesp intorcolmeiro

Datos persoais
Nome: ..................................................................................................
Curso: ....................................................................................................
Enderezo: ..............................................................................................
Teléfonos: ..............................................................................................
Correo-e: .............. ................................................................................
Titor/a: ..................................................................................................
Hora de visita para pais/nais: ..............................................................

Horario de clases
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MÉRCORES
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13:40
13:40
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16:40
16:40
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Cargos e responsabilidades
EQUIPO DIRECTIVO
Roberto Calleja Rodríguez (Director).
Manuel Abel Souto (Vicedirector).
Guadalupe Martínez Rivas (Secretaria).
Mª Jesús González Regales (Xefa de Estudos).
Xosé Fuentes Rodríguez (X.E. Adultos/as).
XEFES/AS DEPARTAMENTO
Cibrán Arxibai Queiruga: Matemáticas.
Jesús Casal Cepeda: Física e Química.
Ana Mª Díaz Faraldo: Lingua Castelá.
Jesús Fernández Sulleiro: Filosofía.
José Mª Gómez Oliveros: Comercio.
Belén González Aguiar: Latín e Grego.
Elena Horta Caridad: Inglés.
Bernardo Insua Sanmartín: Debuxo.
Mª Mónica Mato Bustelo: Francés.
Xosé Eliseu Mera Quintas: Música.
Mª José Patiño Montero: Educación Física.
Mª Carmen Piñeiro Durán: Relixión.
Fco. Javier Poch Gutiérrez: Xeogr. e Historia.
Inmaculada Riballo Riballo: CC.Naturais.
Xosé Manuel Rodríguez González: Tecnoloxía.
Isabel Rodríguez Pérez: Economía.
Diego Rojo Garrido: Activid. Físico-Dep.
Mª Virtudes Sánchez González: Orientación.
Gracia Santorum López: Lingua Galega.
COORD. FORM. EN CENTROS DE TRABALLO
Ana María Rodríguez López: Responsable.
BIBLIOTECA
Ana Mª Díaz Faraldo: Responsable.
Gracia Santorum López: Responsable.
Xosé Anxo Fernández Alonso: Titor.
COORD. EQUIPO DE NORMALIZACIÓN
Mª Teresa Suárez Puente.

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR
No momento de peche da edición desta guía
aínda non rematou o proceso de renovación
do noso Consello Escolar. A constitución deste órgano terá lugar o 30 de novembro.
DELEGADOS/AS DE CURSO
1º ESO A: Adrián Villar Calviño.
1º ESO B: Alejandro González Villar.
1º ESO C: Alejandro Órrea Pájaro.
1º ESO D: Manuel Fuentes Gómez.
2º ESO A: Javier Penido Ferreiro.
2º ESO B: Raquel Álvarez Castiñeiras.
2º ESO C: Natalia Fernández Montero.
2º ESO D: Sonia Fernández Limia.
3º ESO A: Carla Gómez Ferradás.
3º ESO B: Silvia Villar García.
3º ESO C: Rocío Pena López.
3º ESO D: Borja Sesto García.
4º ESO A: Silvia González López.
4º ESO B: Adrián Fernández Conde.
4º ESO C: Patricia Rozados Fernández.
1º BC: Daniel Colmeiro Echevarría.
1º BH: Alberto Órrea Coego.
2º BC: Ana Corral Alonso.
2º BH: María Rodríguez García.
CMAFDMN: Rodrigo Pousa Capinel.
CMC: Tania Pazos Mato.
CSXCM: Mª José Amil González.
PGS: Esteban Rendo Silva.
ADULTOS III: Laura Sosa Montoto.
XUNTA DE DELEGADOS/AS
Alberto Órrea Coego: Presidente.
Adrián Fernández Conde: Vicepresidente.

Taller de tecnoloxía
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Horarios do centro
HORARIO DE CLASES
ESO e BACHARELATO:
Mañás: de luns a venres de 08:50 a 14:30.
Tarde: xoves de 15:50 a 17:30.
Recreos: de 10:30 a 10:50 e de 12:30 a 12:50.
CICLOS FORMATIVOS:
Mañás: de luns a venres de 08:50 a 14:30.
Tarde: martes e xoves de 15:50 a 18:20.
Recreos: de 10:30 a 10:50 e de 12:30 a 12:50.

Taller de bicicletas

EDUCACIÓN DE PERSOAS ADULTAS:
Tarde: de 16:40 a 22.

HORARIO DE ADMINISTRACIÓN
(atención ao público):
De setembro a xuño: de 9:00 a 14:00.
Horario de verán: de 9:30 a 14:30.

HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO PARA
ATENCIÓN A PAIS/NAIS:
Director:
Luns e venres: de 11 a 12,30 h.
Calquera outro día previa petición horaria.

25 de novembro:
Día contra a violencia

Xefa de estudos:
Martes: de 11,30 a 12,30 h.
Xoves: de 16 a 17 h.
Calquera outro día previa petición horaria.

HORARIO DO ORIENTADOR:
Atención ao alumnado:
Luns, martes, mércores, venres: de 10.30 a 10.50.
Martes e mércores: de 12.30 a 12.50.
Atención a pais/nais:
Luns: de 10.40 a 11.30.
Calquera outro día previa petición horaria.

Monumento a Manuel Colmeiro
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Titorías e horarios de atención
Relación de profesores/as que teñen funcións de titoría e horario de atención a pais/nais.
GRUPO

TITOR/A

DÍA E HORA

1º ESO A

Mª Concepción González Iglesias

Xoves ás 10.50

1º ESO B

José M. Méijome Fernández

Luns ás 10.50

1º ESO C

Mª Jesús Gil Castro

Xoves ás 12.50

1º ESO D

Afonso Pena Barreiro

Luns ás 12.50

2º ESO A

Emma Sela Pérez

Luns ás 09.40

2º ESO B

María Fe Fernández Penelo

Xoves ás 10.50

2º ESO C

Mª del Carmen Ares Rodíguez

Mércores ás 11.40

2º ESO D

Consuelo Labandeira López

Martes ás 11.40

3º ESO A

Juan Carlos García Porral

Xoves ás 17.30

3º ESO B

Andrea Ricoy Riego

Martes ás 10.50

3º ESO C

Jesús Teira Rois

Martes ás 10.50

3º ESO D

Xesús Xosé Cociña Souto

Mércores ás 11.40

4º ESO A

Enrique Carretero Pasín

Luns ás 10.50

4º ESO B

Alexandra Cabana Outeiro

Venres ás 12.50

4º ESO C

Ramón Balado Fernández

Venres ás 10.50

1º BAC C

Elena Horta Caridad

Xoves ás 12.50

1º BAC H

Isabel Taboada Palmou

Martes ás 09.40

2º BAC C

Francisco Javier Poch Gutiérrez

Mércores ás 15.50

2º BAC H

María Jesús Pouso Davila

Xoves ás 09.40

CMAFD

José Manuel Nodar Ron

Luns ás 11.40

CMC

José Ramón Freire Campo

Martes ás 09.40

CSC

María Helena González Lois

Martes ás 11.40

PGS

Aura Isabel Soto Presas

Martes ás 19.30

ADULTOS II

Xosé Fuentes Rodríguez

-

ADULTOS III

Irene Vidal Arnejo

Xoves ás 18.40

PENDENTES

Paula Botas Ramos

Luns ás 11.40
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Calendario escolar 2006/07
Os días sombreados non son lectivos no IES Pintor Colmeiro
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Materias pendentes
Este ano creouse no noso centro a figura do profesor-titor/a de materias
pendentes, que terá a función de coordinar todas as accións que desde o
IES Pintor Colmeiro se realicen para atender ao alumnado implicado. Na
páxina 6 desta guía ofrécese información sobre a identidade da profesora
que exercerá esta función e sobre o horario do que dispón para atender aos
pais, nais e titores legais.
Unha das accións de apoio que se están levar a cabo consiste en habilitar
un horario para que o alumnado teña a oportunidade de desenvolver ao
longo do curso un programa de actividades que lle axude a superar as
materias pendentes. Na táboa que se adxunta figuran aqueles departamentos aos que lles foi adxudicado o devandito horario de atención.
DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

DÍA

HORARIO

Ciencias Sociais

Fco. Javier Poch Gutiérrez

Martes

15:50 a 16:40 15

Inglés

Elena Horta Caridad

Mércores

16:40 a 17:30 15

Mate. (1º-3º ESO)

Cibrán Arxibai Queiruga

Mércores

15:50 a 16:40 11

Mate. (2º ESO)

Cibrán Arxibai Queiruga

Mércores

16:40 a 17:30 11

Música

Eliseu Mera Quintas

Xoves

17:30 a 18:20 Música

Alumnado do curso de cerámica que se desenvolveu durante o ano académico 2005-06
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AULA

A mellora da comunicación

Visita esta web e estarás ao tanto da actualidade do IES Pintor Colmeiro.
O curso 2004-05 estreamos dous instrumentos cos que o IES Pintor Colmeiro tenta
dinamizar a comunicación coa comunidade educativa e, ben pensado, con este mundo
globalizado que nos tocou en sorte.
O primeiro destes vieiros, segundo a orde cronolóxica da súa presentación en sociedade,
foi A Voz do Colmeiro, que naceu co obxectivo de ser unha ferramenta áxil que canalice
a información que desde o centro se queira facer chegar a alumnado, profesorado,
familias, empresas colaboradoras, institucións, etc. O primeiro número d’A Voz do
Colmeiro, dirixido preferentemente ao claustro de profesores/as, publicouse en
novembro de 2004. Desde esa data saíron tres números máis, dous deles distribuídos
entre o conxunto da comunidade educativa.
No mes de maio de 2005 colgamos na rede a nosa web, que a partir de agora está
chamada a ser unha referencia obrigada para alumnado, profesorado, comunidade
educativa e, loxicamente, para calquera persoa que, atópese onde se atope, se interese por saber algo de nós.
O enderezo web é o seguinte: http://centros.edu.xunta.es/iespintorcolmeiro
GUÍA DO CENTRO - IES PINTOR COLMEIRO
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Apuntamentos da nosa historia
O IES Pintor Colmeiro
é un centro que iniciou a súa andaina no
curso 1998-99, sendo
o primeiro, e polo de
agora único, instituto
do concello de titularidade pública. Aquel
primeiro curso de
1998-99 o persoal do
centro estaba formado por 26 persoas: 22
profesores/as e 4 PAS. O número de alumnos e alumnas ascendeu a 292,
distribuídos en 11 unidades.
No curso 1999-2000, ademais de rematar a implantación da ESO, incorporouse ao
centro unha unidade de educación permanente de adultos/as (EPA) e un programa
de garantía social (perfil: servizos auxiliares de oficina).
No ano académico 2000-01 púxose en marcha a oferta de bacharelatos (humanidades e ciencias sociais e ciencias da natureza e da saúde) e a dos ciclos da familia de comercio e marketing (ciclo medio de comercio e ciclo superior de xestión
comercial e marketing). Tamén se ampliou a oferta de garantía social cun segundo
programa (perfil: dependente de
comercio) e a de educación de persoas adultas coa implantación do
nivel III.
No curso 2001-02 completouse a
oferta de formación profesional
específica coa implantación do ciclo
medio de condución de actividades
físico-deportivas no medio natural.
O 2002-03 foi un ano de consolidación da oferta, que unicamente
experimentou algúns cambios no
relativo á área de educación de persoas adultas, debidos á desaparición
das ensinanzas de preparación das A viúva do pintor Manuel Colmeiro nun acto
probas libres para a obtención do
celebrado no noso centro en xaneiro de 2002.
título de graduado escolar. En consecuencia, operouse unha redefinición da oferta, que se concretou na posta en
marcha dun curso de ensinanzas básicas (niveis I e II) e, en atención á forte
demanda rexistrada, dun plano de formación no campo das novas tecnoloxías.
10
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Orientación
O profesorado que forma parte do departamento de
orientación do IES “Pintor Colmeiro” saúda a todo o
alumnado e dálle a benvida a un novo curso.
Querémosvos informar de que a existencia do noso
departamento no centro está xustificada, entre outras
razóns, para garantir o dereito que ten o alumnado a
recibir atención psicopedagóxica e orientación académica e profesional. Esta orientación vai ser moi necesaria xa que durante a estadía no centro ides ter que
tomar decisións que irán medrando en importancia e
que van ser decisivas para a vosa vida.
Os obxectivos que nos propoñemos conseguir, respecto do alumnado, son os
seguintes:
- Potenciar a orientación para todo o alumnado.
- Axudarlle ao alumnado nos momentos de maior dificultade: ingreso no centro, cambios de curso, elección das distintas materias optativas, elección entre
diversos itinerarios ou elección de estudos posteriores.
- Proporcionar unha orientación académica e profesional individualizada e
diversificada.
- Facilitar instrumentos que axuden a coñecer mellor a personalidade e os intereses do alumnado.
- Facilitar información sobre o mundo laboral e saídas académicas e laborais ás
que se pode optar tras os estudos neste centro.
- Axudar na toma da decisión mais axeitada ás características e ás necesidades
do alumnado.
- Proporcionar apoio pedagóxico ao alumnado que o necesite: reforzo educativo, adaptacións, diversificacións ou programas de iniciación profesional.
Para acadar estes obxectivos o departamento de orientación actuará de forma
indirecta colaborando co voso profesorado titor en tarefas de orientación e de forma directa atendéndovos tanto individualmente como grupalmente no despacho do
orientador.
Como orientador e xefe do departamento de orientación aproveito a oportunidade que se me brinda nesta guía de me dirixir a todo o alumnado e quérovos expresar que estarei sempre á vosa disposición para tratar calquera tema psicolóxico ou
pedagóxico que vos preocupe e para informarvos tanto academicamente como profesionalmente durante os primeiros recreos de todos os días da semana. Invítovos a
que non me vexades coma un profesor máis, senón coma un profesional que facilita a toma de decisións e que pode axudar en calquera momento que teñades dificultades.

Manuel Clemente Abel Souto, orientador do IES Pintor Colmeiro.
GUÍA DO CENTRO - IES PINTOR COLMEIRO
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Oferta educativa 2006-07
ESO:

Todos os niveis

Bacharelatos
Para o curso 2006-07 ofértanse no centro as seguintes modalidades:
- Bacharelato de ciencias da natureza e da saúde.
- Bacharelato de humanidades e ciencias sociais.
Duración: dous cursos académicos.
Titulación que se obtén: título de bacharel.
Saídas que proporciona:
-Acceder directamente aos ciclos de grao superior.
-Realizar a proba de acceso aos estudos universitarios.
Que se esixe para acceder aos bacharelatos?
Cumprir algún dos seguintes requisitos:
-Posuír o título de graduado en educación secundaria.
-Posuír o título de técnico auxiliar (FP1).
-Ter aprobado 2º de BUP.
-Ter superado un ciclo formativo de grao medio.
-Ter superados os cursos comúns dos estudos de artes aplicadas e oficios.

Ciclos formativos
Ciclo medio de comercio
Duración:
1.400 horas (440 de formación en centros de traballo).
Ocupacións e postos de traballo máis relevantes para os que cualifica: Comerciante,
empregado de reposición, dependente en xeral e de oficio, encargado de tenda, vendedor técnico, representante comercial, xefe de caixa, empregado de
atención ao cliente, almacenista, empregado de axencias comerciais.
Título que se obtén: Técnico en comercio.
Acceso a outros estudos: Bacharelatos.

Ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio natural
Duración: 1.400 horas (440 de formación en centros de traballo).
Profesións e postos de traballo máis relevantes para os que cualifica: Acompañador
de montaña, guía de turismo ecuestre, guía de itinerarios en bicicleta, coordinador de actividades de condución/guía en empresas turísticas, entidades
públicas ou privadas de actividades na natureza, promotor de actividades de
condución/guía en clubes ou asociacións.
12
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Oferta educativa 2006-07
Título que se obtén: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas no
medio natural.
Acceso a outros estudos: Bacharelatos.
Ciclo superior de xestión comercial e marketing
Duración:
1.400 horas (440 de formación en centros de traballo).
Ocupacións e postos de traballo máis relevantes para os que cualifica: Axudante
do xefe de produto, técnico de compra, técnico de venda, técnico de novas instalacións, "Merchandiser", encargado de almacén, axudante do xefe de loxística, coordinador xefe do grupo de representantes, xefe de vendas, técnico de
marketing, técnico de traballos de campo de investigación comercial.
Título que se obtén: Técnico superior en xestión comercial e marketing.
Acceso a estudos universitarios: Mestre (todas as especialidades); Diplomado en
Biblioteconomía e Documentación; Diplomado en Ciencias Empresariais;
Diplomado en Educación Social; Diplomado en Estatística; Diplomado en Xestión
e Administración Pública; Diplomado en Relacións Laborais; Diplomado en
Traballo Social; Diplomado en Turismo; Enxeñeiro Técnico en Informática de
Xestión; Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas.
Acceso aos ciclos formativos de grao medio:
Acceso directo:
-Graduado en educación secundaria.
-Posuír o título de técnico auxiliar (FP1).
-Ter aprobado segundo de BUP.
-Ter superado o segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das
ensinanzas medias.
-Ter superados, das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, o terceiro curso do Plan de 1963 ou o segundo de comúns experimental.
Acceso mediante proba
Acceso aos ciclos formativos de grao superior:
Acceso directo:
-Posuír o título de Bacharelato.
-Ter superado o segundo ciclo da reforma das ensinanzas medias (REM).
-Ter superado o curso de orientación universitaria ou preuniversitario.
-Posuír o título de técnico especialista, técnico superior ou equivalente para
efectos académicos.
-Posuír titulación universitaria ou equivalente.
Acceso mediante proba

GUÍA DO CENTRO - IES PINTOR COLMEIRO

13

Oferta educativa 2006-07
Educación de persoas adultas
A oferta formativa para o 2006-07 está composta polas seguintes actividades:

Ensinanzas básicas
Non son poucos os casos de pais ou
nais que queren axudarlles a estudar
aos seus fillos pequenos e que confesan
non sentirse cómodos á hora de facelo;
por outra parte, cada vez hai máis persoas maiores que manifestan estar interesadas en aproveitar o seu tempo de
ocio para, por exemplo, aprender a
navegar por Internet, e nin sequera nos
chama hoxe a atención que unha persoa
inmigrante veciña nosa queira aprender
a escribir en español ou en galego. Para
todas estas persoas, e para moitas máis,
hai unha actividade que se desenvolve
no IES Pintor Colmeiro e á que lle chamamos curso de ensinanzas básicas.
Tal como fixemos no curso pasado,
imos ampliar o horario destinado ás
ensinazas básicas e engadimos algunhas
horas de traballo nas aulas de informática e de audiovisuais do centro, pois
consideramos que as novas tecnoloxías
son hoxe por hoxe un elemento máis da
formación básica de calquera persoa. A
matrícula para estas actividades está
aberta durante todo o curso.

Graduado en educación secundaria
para persoas adultas
Dirixido a persoas maiores de 18 anos
que desexen obter esta titulación.

Programa de garantía social
Os programas de garantía social teñen
como finalidade esencial a recuperación
dos alumnos/as que non acadaron os
obxectivos do ensino obrigatorio.
Proporcionan unha formación básica e
14
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profesional que lles permite incorporarse á vida activa e proseguir estudos na
F.P de grao medio ou no nivel III de educación de adultos. O alumnado pode
acceder á F.P. se supera unha proba.
Poden cursar un programa de garantía
social os alumnos e alumnas que teñan
entre 16 e 21 anos de idade.

Outras actividades
Despois do éxito acadado nos cursos
precedentes, volvemos a pór en marcha unha actividade de iniciación ás
novas tecnoloxías dirixida a maiores
de 18 anos.

Actividades

Dolores Ruíz e Inma López Silva, dúas das participantes na
mesa redonda Muller e Literatura (Biblioteca, xuño de 2006)

No IES Pintor Colmeiro entendemos
que as actividades complementarias
e extraescolares son parte importante da acción formativa que desenvolvemos; de aí que cada ano nos
esforcemos en configurar unha programación de maior calidade.
Queremos aproveitar este espazo

para ofrecervos un avance das actividades que van ter lugar neste ano
académico 2006-07. Tede en conta
que á data de hoxe algunhas delas
están en fase de deseño, de maneira
que é probable que esta programación sufra alteracións
ao longo do curso.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESDE A VICEDIRECCIÓN
-FESTA DO MAGOSTO: 17 de novembro de 2006.
-CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL: 7 de decembro de 2006.
-FESTIVAL DE NADAL: 22 de decembro de 2006.
-FESTIVAL DE ENTROIDO: 16 de febreiro de 2007.
-EXCURSIÓN CULTURAL FIN DA ETAPA ESO: terceira semana de maio.
-VII CONCURSO DE PINTURA E DEBUXO PINTOR COLMEIRO: xuño de 2007.
-FESTIVAL DE FIN DE CURSO: xuño de 2007.

O tiro de corda, un dos concursos cos
que se amenizou a xornada do
magosto do 2005.
GUÍA DO CENTRO - IES PINTOR COLMEIRO
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CADA CURSO
Curso

Denominación
Representación teatral

1º ESO

Data prevista
1º trimestre

L. Galega

Sen determinar

O francés no mundo

Francés

Semana do 20 de marzo

Mini-concurso

Francés

20 de marzo

Formación de usuarios

Biblioteca

1º e 2º trimestres

L. Castelá

1º trimestre

L. Galega

Sen determinar

O francés no mundo

Francés

Semana do 20 de marzo

Mini-concurso

Francés

20 de marzo

Formación de usuarios

Biblioteca

1º e 2º trimestres

Xeografía e Historia

Maio ou xuño

Concerto Didáctico en Santiago ou A Coruña

Música

Sen determinar

Curso de esquí en Andorra

E. Física

Xaneiro ou febreiro

Saída a Ponte Taboada

E. Física

Sen determinar

Obradoiro de sexualidade

Orientación

2º trimestre

L. Castelá

1º trimestre

L. Galega

Sen determinar

O francés no mundo

Francés

Semana do 20 de marzo

Mini-concurso

Francés

20 de marzo

Visita ás Médulas

Xeografía e Historia

Maio ou xuño

Visita á fábrica de Citroën (Vigo)

Xeografía e Historia

Maio ou xuño

Rallye Matemático

Matemáticas

Finais 2º trimestre

Mesa de poetas

Biblioteca

Mediados de xuño

Xornadas de cine e músi ca galegos

L. Galega

Ao longo do curso

Concerto Didáctico en Santiago ou A Coruña

Música

Sen determinar

Teatro en inglés

Inglés

Sen determinar

Piragüismo en Pontedeume

E. Física

Xuño

Xornadas de orientación académica

Orientación

2º trimestre

Representación teatral

L. Castelá

1º trimestre

O francés no mundo

Francés

Semana do 20 de marzo

Mini-concurso

Francés

20 de marzo

Rallye Matemático

Matemáticas

Finais 2º trimestre

Mesa de poetas

Biblioteca

Mediados de xuño

Xornadas de cine e mú sica galegos

L. Galega

Ao longo do curso

Concerto Didáctico en Santiago ou A Coruña

Música

Sen determinar

Teatro en inglés

Inglés

Sen determinar

Visitas: Casa das Ciencias, Acuario, Casa do Home

Ciencias Naturais

Decembro/xaneiro

Excursión: I llas Cíes ou Arousa

Ciencias Naturais

3º trimestre

Curso de esquí en Andorra

E. Física

Xaneiro ou febreiro

Olimpíada de Matemáticas

Matemáticas

Xaneiro

Visita a unha empresa da comarca

Economía

2º trimestre

Mesa de poetas

Biblioteca

Mediados de xuñ o

Concerto Didáctico en Santiago ou A Coruña

Música

Sen determinar

Representación teatral

2º ESO

Departamento/s
L. Castelá

Visita a una v ila medieval do seu entorno:
Vilanova dos Infantes ou outra de
semellantes características

Representación teatral

3º ESO

4º ESO

1º BAC
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CADA CURSO

2º BAC

CM
Comercio

Visitas: Casa das Ciencias, Acuario, Casa do Home

Ciencias Naturais

Decembro/xaneiro

Excursión: Illas Cíes ou Arousa

Ciencias Naturais

3º trimestre

Xornadas de orientación académica

Orientación

2º trimestre

Orientación

2º trimestre

Visita á catedral de Santiago

Xeografía e Historia

Abril ou maio

Olimpíada de Matemáticas

Matemáticas

Xaneiro

Concerto Didáctico en Santiago ou A Coruña

Música

Sen determinar

Taller de comercio

Comercio

Outubro

Viaxe a A Coruña

Comercio

Marzo

Xornada información sistema universi tario
galego e ciclos formativos

Xornadas de orientación académica

Orientación

2º trimestre

CS Xestión

Taller de comercio

Comercio

Outubro

Comercial e

Viaxe a A Coruña

Comercio

Marzo

Márketing

Xornadas de orientaci ón académica

Orientación

2º trimestre

CM Cond.

Xornadas de orientación académica

Orientación

2º trimestre

de activ.
Físico -dep.

Este ciclo ten programada unha serie de actividades específicas propias do seu ámbito.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CARÁCTER XERAL
Departamento

Biblioteca

E. Física

Denominación

Data prevista

Ano do Neno

Todo o ano. Día central: 20 -11-06

Movámonos pola Paz

Todo o ano. Día central: 30 -01-07

Olimpíada do Saber

2º trimestre

Incendios

Sen concretar

Namorando coas palabras

14 de febreiro

Día do Libro

Semana do 23 de abril

Semana das Letras Galegas

Semana do 17 de maio

Non á Violencia Doméstica

27 de novembro

Igualdade da Muller

8 de marzo

Concursos varios (Lector do mes, Libro Forum…)

Ao longo do curso

Competicións (fútb ol sá, fútbol 3, tenis de mesa,
baloncesto a 3)

Ao longo do curso

L. Castelá

Fomento da lectura

Ao longo do curso

L. Galega

Conferencias de escritores

Ao longo do curso

L. Inglesa

Concurso de cabazos

Finais de outubro

Entroido (bailes populares e creación de charanga)

Entroido

Maios 2007

Finais de abril / Primeiros de maio

Música

PROXECTOS EUROPEOS
Este ano imos contar de novo cun grupo das Seccións Europeas en 4º de ESO. O alumnado
integrado neste proxecto recibe clases de Bioloxía parcialmente en inglés.
Por outra banda, neste curso ponse en marcha no noso centro o proxecto escolar COMENIUS
denominado Traditional Music: the common and the different in the European identities.
GUÍA DO CENTRO - IES PINTOR COLMEIRO
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Servizos complementarios
Transporte escolar gratuíto: teñen dereito a este servicio os alumnos e alumnas
de ensino obrigatorio que residen fóra do casco urbano de Silleda. Empresas concesionarias: Autocares Lázara, Empresa Cuíña SL, Empresa Lázara SA, Empresa
Peillet SL.
Comedor escolar: servizo gratuíto todos os xoves lectivos para todo o alumnado
con dereito a transporte escolar. A empresa concesionaria é SERUNIÓN.
Cafetería: para todo o alumnado e o persoal do centro. Pastelaría, bocadillos quentes, bebidas.
Servizo de reprografía: en conserxería. Prezo por copia: 5 cts. Horario de atención ao alumnado: recreos.
Biblioteca: consulta e préstamo de material bibliográfico e audiovisual. Prensa
diaria, revistas, xogos, acceso a internet.

Imaxes da nosa biblioteca
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Regulamento de Réxime Interior
Con data de 21 de marzo de 2002, o Consello Escolar do IES Pintor Colmeiro
aprobou o Regulamento de Réxime Interior (RRI). Os importantes cambios producidos na lexislación vixente e a experiencia acumulada nos máis de tres cursos de aplicación do devandito regulamento foron os argumentos que levaron
ao Consello Escolar, xa na recta final do curso 2004-05, a abrir un proceso de
reflexión e debate do que se deberían derivar, no seu caso, as reformas que se
estimasen pertinentes.
En sesión celebrada o 6 de xullo de 2005, o Consello Escolar do noso centro
examinou as propostas de mellora que lle foron achegadas e resolveu aprobar
o RRI nos termos que se recollen neste documento.

Nesta GUÍA DO CENTRO recollemos aqueles artigos que consideramos de maior interese para o alumnado.
Participación
Artigo 3º: Ámbitos de participación na vida
do centro.
1)Órganos de goberno. Son os seguintes:
Director/a, Vicedirector/a, Xefe/a de Estudos,
Xefe/a de Estudos de Adultos e Secretario/a.
2)Órganos de participación no control e xestión. Son o Consello Escolar e o Claustro de
Profesorado.
3)Outras estruturas autónomas ou de representación máis estamental: Departamentos
didácticos, ANPA, asociacións de alumnado,
Xunta de delegados/as, PAS e asociacións
empresariais, que poden realizar contribucións
á organización e funcionamento dos centros a
través dos órganos correspondentes.

representante do PAS, 1 representante do
Concello, o Secretario/a con voz e sen voto-, o
Xefe/a de Estudos diúrno, Xefe/a de Estudos de
educación de persoas adultas e o Director/a,
que é o/a Presidente/a do Consello. A eles
poderá sumarse, con voz pero sen voto, un
representante da Asociación de Empresarios do
Deza.
Tal como se recolle no Regulamento Orgánico
dos IES, os membros electivos do Consello
Escolar renovaranse por metades de forma
alternativa cada dous anos.

Nota: No momento de peche da edición desta guía
aínda non comezou o proceso de renovación do noso consello escolar.

Consello Escolar

Delegados/as e subdelegados/as

Artigo 4º: A participación do alumnado, pais,
profesorado, persoal de administración e servizos e representantes do Concello e da
Asociación de Empresarios na xestión dos centros realízase a través do Consello Escolar,
conforme ao previsto na Lei Orgánica 9/1.995,
do 20 de novembro, da participación, avaliación e goberno dos centros públicos e no
Regulamento Orgánico dos IES e nos artigos
81 e 82 da Lei Orgánica 10/2002 (LOCE).

Artigo 12º: Delegados/as e subdelegados/as
de grupo. Normas para a elección.
A) As eleccións serán convocadas polo xefe/a
de estudos e organizadas por este en colaboración cos titores/as de cada grupo e os representantes do alumnado no consello escolar.
B) Haberá un delegado/a e un subdelegado/a
por grupo, elixidos en votación secreta e por
maioría, durante o primeiro mes do curso
escolar.
C) O material para as eleccións será subministrado polo departamento de orientación
ou, no seu defecto, polo xefe/a de estudos.

Artigo 5º: O Consello Escolar do IES Pintor
Colmeiro está constituído por 19 membros: 7
profesores/as, 4 alumnos/as, 3 pais/nais, 1

GUÍA DO CENTRO - IES PINTOR COLMEIRO
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Regulamento de Réxime Interior
Artigo 13°: Funcións dos delegados/as e subdelegados de grupo.
A) Asistir ás reunións da Xunta de
Delegados/as e participar na súas deliberacións.
B) É o representante dos seus compañeiros e,
polo tanto, o voceiro das suxestións e reclamacións do seu grupo perante as autoridades académicas. Como tal, os asuntos
particulares de cada materia deberá presentarllos ao profesor/a e, no caso de non resolverse, dará parte deles ao titor/a, quen
decidirá se debe poñelos en coñecemento do
Xefe/a de Estudos.
C) Colaborar co profesorado e co equipo
directivo do instituto para o seu bo funcionamento.
D) Coidar das instalacións do instituto en xeral
e, en particular, da utilización axeitada do
material existente na súa aula, en colaboración
co titor/a, e comunicaralle a este ou ao Xefe/a
de Estudos no prazo máis breve calquera deficiencia ou deterioro que se produza.
E) Responsabilizarase do xiz e dos dicionarios de clase.
F) Responsabilizarase da recollida e da entrega do parte diario de faltas.
G) O subdelegado apoiará ao delegado nas
súas funcións e substituirao no caso de
ausencia ou enfermidade deste.
Artigo 14°: Revogación de delegados/as e
subdelegados/as.
Por condutas contrarias ás normas de convivencia, por incumprimento de funcións ou
por outras circunstancias que así o aconsellen, os delegados/as, subdelegados/as e
Presidente/a da Xunta de Delegados/as
poderán ser revogados tras consulta do
titor/a ao grupo que os elixiu. Así mesmo,
poderán propoñer a súa revogación:
A) O Consello Escolar ou a comisión de convivencia.
B) Xunta de Avaliación.
C) A petición propia ante o titor/a e mais o
Xefe/a de Estudos.
Artigo 15°: Constitución da Xunta de
Delegados/as e elección do seu Presidente/a.
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A Xunta de Delegados/as está integrada
polos delegados/as de cada grupo e máis os
representantes do alumnado no Consello
Escolar. Deberá elixir, na primeira reunión de
todos os delegados/as convocada polo
Xefe/a de Estudos unha vez rematada a elección de delegados/as , un Presidente/a e un
Vicepresidente/a.
Artigo 16°: Competencias do delegado/a que
preside a xunta.
A) Convocar, presidir e coordenar as reunións
que se precisen.
B) Responsabilizarse de levantar acta das reunións e entregar, para a súa custodia, o libro
de actas ao xefe/a de estudos.
C) Facer chegar as propostas da xunta aos
distintos órganos de dirección ou de coordinación didáctica do centro.
D) Poñer en coñecemento da dirección que se
vai reunir a xunta.
Artigo 17°: Funcións da xunta de delegados.
A) Elevar ao equipo directivo propostas para
a elaboración do PEC.
B) Informar aos representantes do alumnado
no consello escolar dos problemas de cada
grupo ou curso.
C) Recibir información dos representantes do
alumnado no consello escolar dos temas tratados nel, e das confederacións, federacións
estudiantís e organizacións xuvenís constituídas.
D) Elevar informes para o consello escolar por
iniciativa propia ou a petición deste.
E) Elaborar propostas de modificación do
Regulamento de Réxime Interior, dentro do
ámbito da súa competencia.
F) Informar ao alumnado do centro das actividades da xunta de delegados.
G) Formular propostas ao xefe/a de estudos
para a elaboración dos horarios, e ao xefe/a
do departamento de actividades complementarias e extraescolares, para a organización destas.
H) Debater os asuntos que vaia tratar o consello escolar no ámbito da súa competencia,
e elevar propostas de resolución aos seus
representantes nel.

Regulamento de Réxime Interior
Cando o solicite, a xunta de delegados/as
deberá ser oída polos órganos de goberno do
instituto en asuntos que, pola súa índole,
requiran a súa audiencia (calendario de exames, actividades, reclamacións sobre obxectividade na valoración do rendemento
académico, proposta de sancións que leven
aparellada a incoación de expediente, libros
e material didáctico de uso obrigatorio no
instituto, outras actuacións e decisións que
os afecten de modo específico).

Normas de convivencia
Artigo 35º: Asistencia a clase e control do
alumnado.
1) A asistencia a clase é obrigatoria para todo
o alumnado. As faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento quedarán recollidas nos partes diarios de clase e serán motivo
de sanción.
2) Os delegados/as de curso recollerán o parte diario de clase na conserxería á primeira
hora da mañá, e á primeira hora da tarde
aqueles cursos que teñan clase. Encargaranse
de que cada profesor/ao asine e deixe constancia das faltas de asistencia, puntualidade
ou comportamento. Os partes deixaranse na
conserxería ao rematar a última clase do día.
3) Os alumnos/as menores de 18 anos non
poden abandonar o centro durante o horario
escolar. Se por calquera razón tivesen que
ausentarse, é obrigatorio que veñan a recollelos os pais/nais, os titores/as legais ou
representantes autorizados por eles, e que o
fagan constar por escrito no impreso que a
tal efecto se lles facilitará na secretaría. No
caso de producirse a falta dun profesor/a na
última hora da sesión de mañá ou de tarde,
o profesorado de garda poderá autorizar,
despois de pasar lista, aos alumnos e alumnas maiores de idade que cursen ensinanzas
non obrigatorias a abandonar o recinto escolar. O alumnado menor de idade de ensino
postobrigatorio só poderá abandonar o centro se conta cunha autorización asinada polos
seus pais ou representantes legais.
4)- Os profesores/as non permitirán que o
alumnado abandone as aulas antes de que

soe o timbre, a non ser nunha circunstancia
excepcional autorizada polo Xefe/a de
Estudos ou nun caso de emerxencia.
5) As faltas de asistencia deberán ser xustificadas polos pais ou titores/as legais nun
prazo máximo de dous días. A acumulación
de faltas sen xustificar será comunicada aos
pais, telefonicamente ou por correo, polo
titor/a e constituirá motivo de sanción. O profesor/a titor/a poderá non aceptar a xustificación da falta ou pedir confirmación desta.
6)- A falta de asistencia aos exames só será
xustificable mediante a presentación da
correspondente certificación oficial (médica
ou do tipo que no seu caso proceda).
7)-A acumulación de faltas inxustificadas
nunha materia pode provocar a imposibilidade de aplicar correctamente os criterios
xerais de avaliación e a propia avaliación continua. Un número de faltas igual ou maior ás
que figuran no cadro seguinte suporá a perda do dereito á avaliación continua. A perda
deste dereito será executada pola Xefatura de
Estudos a proposta do profesor/a da materia, unha vez informado e oído o titor/a. Para
estes alumnos estableceranse os sistemas de
avaliación extraordinarios que se contemplarán nas respectivas programacións de
área/materia/módulo.

FALTAS

ÁREAS

4

1 sesión semanal

8

2 sesións semanais

12

3 sesións semanais

16

4 sesións semanais

20

5 ou máis sesións semanais

8) Será obrigatoria a asistencia ás actividades
complementarias que se realicen dentro do
centro en períodos lectivos. A participación en
actividades extraescolares terá carácter voluntario e requirirá unha autorización paterna.
9)- O alumnado de ciclos formativos perderá
o seu dereito á avaliación continua cando
supere o dez por cento de faltas de asistencia (xustificadas ou non). Para o alumnado que
GUÍA DO CENTRO - IES PINTOR COLMEIRO
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perdese este dereito de avaliación continua
establecerase un procedemento extraordinario de avaliación.
Artigo 36º: Comportamento e actitude nas
clases e nos espazos comúns.
1) Para que a convivencia nun centro educativo sexa óptima, é indispensable ser respectuoso cos compañeiros e con todo o persoal,
docente e non docente. A circulación por
corredores e escaleiras debe producirse de
forma ordenada e correcta, procurando non
perturbar o desenvolvemento das actividades.
2) Os/as profesores/as serán os encargados
de abrir e pechar as aulas. Nos cambios de clase os/as alumnos/as deben permanecer dentro da súa aula ata que chegue o profesor/a
ou, no seu defecto, o profesor/a de garda. Non
está permitido abandonala, a non ser por un
motivo xustificado e coa autorización dun profesor/a, ou por teren que desprazarse a outra
aula específica (Música, Tecnoloxía, etc).
Nestas aulas, en caso de ausencia do profesor/a, regresarán á súa aula de referencia.
3) Cando as primeiras clases da mañá, da tarde ou de despois dun recreo teñan lugar nunha aula específica (Música, E. Física, etc.),
os/as alumnos/as deberán acudir directamente a elas. Ao abandonar a aula á última
hora da mañá ou da tarde, se é o caso, deberán deixar a cadeira enriba da mesa coa finalidade de facilitar as tarefas de limpeza.
4) Durante os recreos os/as alumnos/as non
poderán permanecer na planta superior.
Cando a climatoloxía o permita, deberán permanecer nos patios externos.
5) Os/as alumnos/as teñen o deber de respectar o dereito ao estudo e á aprendizaxe dos
seus compañeiros. Cando coa súa conduta
perturben o normal desenvolvemento da clase, o profesor/a anotará no parte diario de clase unha falta de comportamento, explicando
brevemente e por escrito, o motivo. Se, pola
gravidade da falta, o consideran necesario,
enviarán ao alumno/a a buscar un parte de
incidencias á Xefatura de Estudos no que se
fará constar con máis detalle o tipo de comportamento contrario ás normas de convivencia. Neste mesmo parte o/a alumno/a poderá
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expor por escrito a súa explicación ou xustificación do feito motivo da falta cando compareza na Xefatura de Estudos ou Dirección.
6) O titor/a é o encargado de recoller as faltas de comportamento e cando se acumulen
tres faltas, ou catro no caso de que proveñan
do mesmo profesor/a, comunicalo á Xefatura
de Estudos. Non se terán en conta as faltas de
orde que non estean acompañadas dunha
explicación da causa que a motivou.
7) Os alumnos/as con faltas graves ou moi
graves poderán ser excluídos da participación
en actividades extraescolares.
8) Os/as alumnos/as teñen a obriga de respectar e coidar o material, mobiliario e instalacións do centro. No caso de se produciren
deterioros a súa reparación deberá ser asumida pola persoa causante deste ou, no seu
defecto, por toda a clase. Este coidado inclúe
manter a limpeza en todo o recinto escolar.
9) Non está permitido fumar dentro do recinto escolar de acordo coa lexislación vixente
(Orde do 26 de abril de 1990, DOG 25 de maio
de 1990). Así mesmo non se poderán consumir nin manipular ningún tipo de produtos ou
materias perigosas ou nocivas para a saúde.
10) Non está permitido introducir ou consumir comida e bebida nas aulas, nin subilas á
planta superior.
11)- Non se permite o uso dos teléfonos móbiles dentro das aulas, polo que deberán estar
apagados e gardados. O/a alumno/a que non
cumpra esta norma será amoestado por primeira vez e no caso de reincidir seralle retirado o teléfono durante o tempo que decidan o/a
Xefe/a de Estudos ou o/a Director/a, oído o
titor/a. Así mesmo, faise extensiva esta norma a calquera outro aparato electrónico e/ou
audivisual cuxa utilización non estea explicitamente autorizada polo/a profesor/a.
12)- O alumnado colaborará periodicamente, en grupo e acompañado de profesorado, na
conservación e limpeza
de espazos verdes
como parte da educación no respecto e conservación do medio ambiente.
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