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1. Candidatura 

Serafín Álvarez Rodríguez 

Profesor de Ensino Secundario 

Lingua Galega e Literatura 

 

1.1. Presentación persoal 

Nacín hai corenta e catro anos na localidade ourensá de Vilanova dos Infantes (Celanova). 

Con todo, as miñas raíces familiares están na aldea oleira de Niñodaguia. Por liña materna e paterna 

proveño de xentes campesiñas que puideron darlle estudos aos meus pais e inculcaron 

profundamente a necesidade da formación para a mellora das condicións de vida e a realización 

persoal. 

Estudei os tres primeiros cursos de Filoloxía Hispánica no campus universitario de Vigo e os 

dous últimos na especialidade de galego-portugués en Santiago de Compostela.  Obtiven a 

licenciatura na promoción 86-91 e comecei a traballar en 1992 como profesor de cursos de iniciación 

e perfeccionamento á lingua galega.  

No curso 1993-1994 realicei o primeiro Máster de Edición Periodística de La Voz de Galicia-

Universidade da Coruña. Tiven contrato en prácticas en varias delegacións do xornal e publiquei 

colaboracións no suplemento La Voz de la Escuela. Escribín, asemade, neste período varias guías 

turísticas sobre o patrimonio natural como a guía Galicia ao natural editada por Turgalicia. 

Logo de varios intentos, conseguín aprobar no ano 1999 as oposicións de acceso ao corpo de 

Profesores de Ensino Secundario. Tras o curso de prácticas no IES Blanco Amor de Ourense, tiven 

destino no IES Faro das Lúas de Vilanova de Arousa; IES Dionisio Gamallo de Ribadeo; IES Castro 

de Baronceli de Verín; IES As Mariñas de Betanzos; e actualmente no IES de Mugardos. 

Ao longo destes trece anos de carreira impartín clases en todos os niveis da ESO, 

bacharelato, educación de adultos, PCPI e antiga Garantía Social. Fun dinamizador de varias 

bibliotecas escolares e coordinador de Grupos de Traballo de profesores centrados na mellora das 

bibliotecas e aumento do nivel de lectura.  

Estou casado e sen fillos. Vivo en Mugardos porque me gusta ir camiñando ao traballo. As 

miñas afeccións favoritas son a simple observación da natureza e enredar coas palabras.  

1.2. Traxectoria e motivacións 

No curso 2010-2011 obtiven destino no IES Mugardos na especialidade de Lingua Galega e 

Literatura . Ata o momento veño impartindo principalmente a docencia nos dous primeiros cursos 

da ESO. Acadei pleno convencemento de que é unha etapa decisiva para os máis novos do instituto, 
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nalgúns aspectos  mal tratados no actual sistema educativo.  Unha idade dos doce ata os catorce anos 

non exenta de conflitos e dificultades pero tamén de grandes experiencias profesionais para calquera 

docente. 

Desde o curso 2011-2012 exerzo as funcións de vicedirector. Manifesto publicamente o 

meu agradecemento á directora Covadonga Rodríguez-Moldes Rey por me integrar no seu equipo e 

permitirme aprender día a día da súa contrastada capacidade de traballo ao fronte do instituto. Nestes 

dous anos, ademais das funcións propias do cargo como a planificación das actividades 

extraescolares, os principais retos foron a actualización e mantemento da páxina web do centro e a 

organización conxunta da celebración do 25 aniversario. 

Outras tarefas exercidas no instituto foron a titoría dun curso de PCPI e  a coordinación de 

dous Grupos de Traballo centrados na redacción do Plan de Mellora da biblioteca e posta en marcha 

do proxecto lector coa Hora de Ler entre outras medidas. 

Por último, pero non menos importante para min, ten sido a participación nos Clubs de 

Lectura. Sen eles a miña vida profesional en Mugardos non sería tan plena. 

Motivacións 

Son un profesor vocacional. Disfruto dentro da aula e procuro manterme ao día na miña 

materia e temas relacionados co ensino. Non entendo a función pública máis que coma un traballo de 

servizo público útil  á sociedade. Creo na importancia do labor docente e procuro ser coherente con 

esa responsabilidade.  

A decisión de presentar este proxecto de dirección parte do coñecemento do centro e da 

reflexión sobre as posibilidades persoais  de asumir este desafío profesional no momento presente. 

- Boa relación con todos os membros do claustro aos que aprezo profesionalmente pola 

súa  capacidade de traballo que é a mellor garantía para emprender proxectos comúns. 

- Ilusión pola oportunidade de experimentar cun estimulante reto laboral.  

- Posibilidade de comprometer esforzo e dedicación perante a comunidade escolar. 

1.3. Equipo 

O equipo de dirección proposto nesta candidatura só representa unha renovación parcial dos 

seus integrantes. Entendemos a continuidade das persoas como un recoñecemento ao labor 

desenvolto pola directiva saínte e, asemade, un signo de normalidade derivado do relevo voluntario 

no posto de dirección. 

Para a nomeamento da directiva tamén se terá en conta a paridade entre homes e mulleres. 

nos cargos de vicedirección, secretaría, xefatura de estudos e xefatura de estudos de adultos. 
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- Velar pola equidade e igualdade de oportunidades do noso alumnado. [3.1. ] 

- Garantir a seguridade e integridade física para as persoas dentro do recinto escolar.[3.2.] 

- Conseguir espazos agradables para a concentración e o estudo.[3.2.] 

- Mellorar a eficiencia enerxética do centro. [3.2.] 

- Publicitar as ensinanzas impartidas no centro, especialmente a Educación Secundaria de adultos. 

[3.3.] 

- Manter as dúas vías actuais do Bacharelato (e mesmo solicitar a implantación de Bacharelato de 

adultos de existir demanda de matrícula). [3.3.] 

- Incentivar o estudo e a confianza nos profesores en todo o proceso ensino-aprendizaxe. [4.1.] 

- Atender adecuadamente a diversidade do alumnado. [4.1.] 

- Fomentar a participación do alumnado na vida do centro. [4.1.] 

- Potenciar os órganos de participación e desenvolver todo o posible a súa capacidade de decisión e 

asunción de responsabilidades compartidas. [4.2.] 

- Apoiar a participación do profesorado en proxectos, grupos de traballo e programas de mellora. [4.2.]

- Procurar as mellores condicións e medios de traballo necesarios para a realización das súas tarefas. 

[4.2.] 

- Procurar as mellores condicións e medios de traballo necesarios para a realización das funcións do 

persoal non docente. [4.3] 

- Ofrecer un marco de actuacións coordinadas coa ANPA que reforcen o seu funcionamento e o 

compromiso das familias nas actividades educativas. [4.4.] 

- Fomentar a participación das familias na vida do centro. [4.4.] 

- Intensificar as relacións exteriores, en especial coas institucións municipais. [4.5.] 

- Mellorar a coordinación horizontal do profesorado dos diferentes grupos e niveis. [5.1.] 

- Racionalizar baixo criterios pedagóxicos a elaboración dos horarios anuais para axudar a mellorar a 
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atención e o rendemento do alumnado. [5.1.] 

- Impulsar a redacción, aprobación e promoción dun Plan de Acción Titorial. [5.2.] 

- Coordinar as saídas e excursións con obxectivos formativos e fixar uns criterios aceptables en canto 

á súa temporización, duración e avaliación. [5.3.] 

- Facer o posible para que exista unha vía cultural, deportiva e informativa que axude a neutralizar a 

rutina do curso académico. [5.3.] 

- Fomentar o bo funcionamento do Departamento de Orientación, aproveitando ao máximo as súas 

potencialidades en beneficio da actividade xeral do centro. [5.4.] 

- Cumprimento explícito da Lei galega para a igualdade de mulleres e homes. [5.5.] 

- Avanzar cara a un modelo de biblioteca como centro documental do instituto ao servizo da 

comunidade educativa. [6.1.] 

- Crear espazos e situacións para familiarizar aos nosos alumnos cos libros e a lectura. [6.1.] 

- Revisar o Proxecto Lector de Centro a través de plans anuais de lectura, escritura e a investigación 

escolar. [6.1.] 

- Conseguir a completa normalización do idioma galego na vida académica e fomentar o seu 

emprego como instrumento de comunicación no conxunto de actividades do IES. [6.2.] 

- Continuar a participación do centro no Plan de Potenciación das Linguas Estranxeiras (seccións 

bilingües, CUALE, auxiliares de conversa). [6.3.] 

- Incorporar o centro a proxectos de intercambio lingüístico con outros países (Comenius, Grundtvig, 

Visitas de Estudo; PIALE). [6.3.] 

- Lograr unha dotación axeitada de recursos informáticos e de material didáctico de nova xeración no 

centro. [6.4.] 

- Potenciar o emprego das novas tecnoloxías na aula, na xestión e na comunicación con toda a 

comunidade educativa. [6.4.] 

- Avaliar o Plan TIC e garantir a súa continuidade. [6.4.] 

- Posta en marcha anual dun Plan Deportivo de Centro. [6.5.] 

- Promoción da cultura científica. [6.6.] 

- Desenvolver actividades culturais propias. [6.7.] 

- Coñecer realidades diferentes e estimular a participación social a través da solidariedade. [6.8.] 
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3.1. Contexto socioeconómico 

Cos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística (IGE), o ámbito de influencia do 

IES Mugardos, nos concellos de Mugardos e Ares, incluiríase en liñas xerais  dentro dun nivel 

socieconómico  medio/baixo. Os índices máis preocupantes son o envellecemento demográfico e 

o  desemprego. 

O padrón de 2012 establece para Mugardos un cómputo de 5.456 habitantes (25 menos que o 

ano anterior).  A idade media é de 47,7 anos (dato de 2011). O número de habitantes maiores de 65 

anos (1.456) case triplica ao número de habitantes menores de 15 anos (557). O índice de 

envellecemento do concello de Ares é menor. 

O número de desempregados foi  no ano 2012 de 570 en Mugardos e 585 en Ares. Os 

ocupados traballan a maior parte (63%) no sector servizos, o 17,8% en industria, 11,9% na 

construción e o 6,5% na agricultura e a pesca.  

Porén, outros datos  recollidos das enquisas familiares para as probas anuais da Avaliación de 

Diagnóstico (2.º ESO) veñen incluíndo ao centro dentro do denominado Índice Socieconómico e 

Cultural (ISEC) medio-alto. Á luz dos datos anteriores pode parecer excesivo.  

En calquera caso, parece necesario recoñecermos que as dificultades socioeconómicas da 

comarca condicionarán o noso labor educativo nos vindeiros anos. 

Obxectivo                                                                                                                         o   

- Velar pola equidade e igualdade de oportunidades do noso alumnado. 

Liñas de actuación                                                                                                      n                           

- Estreitar a relación cos Servizos Sociais municipais para a detección temperá das 

necesidades.  

- Reforzar a Educación de Adultos que previsiblemente experimentará un aumento de 

matrícula. 

- Manter as accións e campañas solidarias integrados na Rede de Centros Solidarios. 
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- Apoiar a ANPA para a formalización dun "banco de libros" ou outro sistema de intercambio 

de libros de texto. 

- Conxelar os prezos das axudas para o transporte nas saídas escolares (3 euros, medio día; 

5 euro, xornada enteira). 

- Garantir os servizos da biblioteca escolar como o préstamo, o acceso a internet e outros 

produtos culturais. 

- Publicitar as axudas e bolsas de interese para o noso alumnado. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Seguimento dos datos de matrícula (número, bolsas de estudos...) 

- Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC). 

 

3.2. Instalacións e dotación material 

As instalacións, inauguradas hai 23 anos, foron ben conservadas e realizáronse  neste tempo 

obras de ampliación importantes como, por exemplo, o pavillón. Salientamos ademais as melloras 

máis recentes  como o pintado das columnas do pórtico, a rotulación da entrada, a mellora da 

iluminación do corredor inferior e a pintura do Salón Actos. Mención especial merece a renovación 

completa do mobiliario da biblioteca financiado cos fondos do Plan de Mellora (PLAMBE). 

Con todo, un edificio das características técnicas e materiais coma o noso, vai entrar por 

propia idade e desgaste nun período en que requirirá constantes atencións de mantemento. Un dos 

aspectos aos que cómpre estar máis atento é o relativo ás filtracións de auga detectadas en varios 

puntos da cuberta.  

En canto aos espazos interiores, tense comunicado en varias ocasións a necesidade dunha 

capa de pintura e de limpeza que alcance a totalidade da altura das columnas. Ao nivel do chan 

tamén existen pequenos desperfectos (gretas e desprendemento de baldosíns). 

O equipamento do centro procede na maior parte da dotación da Consellería de Educación. 

Esta equipación vén sufrindo un desgaste progresivo. Cando se revisan as aulas antes de comezar 

cada curso, sempre se detectan moitos pupitres e cadeiras en mal estado. Na medida do posible 

procédese á súa renovación, pero non cobren os elementos que deberían ser retirados. 

Ata o momento dedícase unha partida do orzamento á adquisición de materiais didácticos 

solicitados polos departamentos. A dotación relacionada coas novas tecnoloxías mellorou  debido á 
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incorporación do centro ao Proxecto Abalar (tres aulas) ao PLAMBE  e ao Contrato-Programa.  Na 

actualidade as aulas asignadas aos departamentos están dotadas todas con proxector e seis aulas están 

dotadas de pizarra electrónica (aulas 4, 5, 9, 10, 11 e 12).  

Obxectivos                                                                                                                        s 

- Garantir a seguridade e integridade física para as persoas dentro do recinto escolar. 

- Conseguir espazos agradables para a concentración e o estudo. 

- Mellorar a eficiencia enerxética do centro. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Modernización das AULA MATERIA a través dun Plan de Aforro a tres ou catro cursos que 

inclúa a renovación do mobiliario, taboleiros e decoración. 

- Completar as melloras en iluminación dos corredores. 

- Creación dunha segunda Aula de Informática no laboratorio de física e química (suxeito a 

estudo de viabilidade técnica e económica). 

- Adecuación da Sala de Profesores ás necesidades laborais. 

- Solicitar a impermeabilización do teito. 

- Revisión periódica dos elementos arquitectónicos con criterios de seguridade. 

- Posta en valor do xardín, a cortiña e a estación metereolóxica. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Orzamentos e investimentos recollidos nas contas anuais. 

-  Solicitudes á Unidade de Atención a Centros. 

- Obras e melloras efectuadas. 

3.3. Oferta educativa 

Salvo as modificacións nos plans de estudo, a curto e medio prazo non se prevén cambios na 

que ten sido durante os últimos cursos a oferta educativa do noso centro: 
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ENSINANZA PLAN RÉXIME 

Ensinanzas de idiomas Plan LOXSE Réxime especial 

Plan de potenciación de linguas estranxeiras   

Educación secundaria obrigatoria Plan LOE Réxime xeral-ordinario 

Bacharelato Plan LOE Réxime xeral-ordinario 

Ciencias e Tecnoloxía   

Humanidades e ciencias sociais   

Programas de cualificación  

profesional inicial 

Plan LOE Réxime xeral-ordinario 

Modalidade A   

      2º Común   

     Modalidade C   

Educación secundaria para persoas adultas Plan LOE Réxime de adultos 

   

Obxectivos                                                                                                                        s 

- Publicitar as ensinanzas impartidas no centro, especialmente a Educación Secundaria de adultos. 

- Manter as dúas vías actuais do Bacharelato (e mesmo solicitar a implantación de Bacharelato 

de adultos de existir demanda de matrícula). 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Reforzar a Educación secundaria para persoas adultas en previsión do aumento de 

matrícula. 

- Consolidar os  plans de potenciación de linguas estranxeiras coa presenza do Programa 

CUALE  (inglés) e as seccións bilingües na ESO. 

- Se xorde a oportunidade e existe demanda de matrícula, apoiar co resto dos axentes  sociais a 

posibilidade de completar a oferta educativa dos concellos de Ares e Mugardos cun ciclo de 

Formación Profesional. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Seguimento da oferta educativa. 
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4.1. Alumnado 

 Oficialmente contamos con capacidade para 380 postos escolares distribuídos en oito 

unidades de ESO e catro de Bacharelato, aos que se engaden a ESA, PCPI e CUALE.  Porén, o 

número de matriculados no curso 2012-2013 foi de 214, a cifra máis baixa desde que existe o centro. 

As razóns atópanse principalmente no descenso da natalidade. Neste sentido, poida que haxa unha 

lixeira recuperación nos próximos anos, pero a curto prazo non voltaremos ás dúas aulas de 1.º ESO. 

Tamén é de esperar, debido á conxuntura económica e laboral, un  aumento da matrícula na 

Educación de adultos. De se producir, acentuaranse no centro as diferenzas de idade entre os tramos 

educativos convivindo no mesmo espazo e cos mesmos horarios alumnado de secundaria obrigatoria 

de 12 a 16 anos, posobrigatoria de 16 a 18 anos e adultos. Unha posible solución pasaría pola 

adaptación dunha quenda de tarde, algúns días á semana, para os maiores de 18 anos da secundaria 

de adultos. 

Por outra banda, independentemente do número de alumnos, como centro de ensino 

impórtanos obter bos resultados académicos. Isto pasa por acadar os seguintes resultados: 

�  Igualar ou mesmo superar a media dos centros públicos de Galicia nas probas de avaliación 

diagnóstica. 

�  Lograr que a porcentaxe dos que titulen na ESO non baixe do 80% dos matriculados en 4.º, 

PDC e adultos. 

� Reducir as diferenzas significativas de resultados entre rapaces e rapazas na ESO. 

� Igualar a porcentaxe xeral de aprobados nas Probas de Acceso á Universidade. 

Obxectivos                                                                                                                        s 

- Incentivar o estudo e a confianza nos profesores en todo o proceso ensino-aprendizaxe. 

- Atender adecuadamente a diversidade do alumnado. 

- Fomentar a participación na vida do centro. 
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Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Aplicar todas as medidas de organización e curriculares admitidas no sistema educativo na 

atención á diversidade: reforzos, adaptacións, diversificación curricular, seccións bilingües, 

optativas... 

- Conxugar criterios pedagóxicos e criterios de socialización na confección de grupos 

heteroxéneos. 

- Velar polas condicións que permitan rendabilizar o tempo de aprendizaxe na aula: 

puntualidade, silencio, concentración... 

- Impulso dun plan de mellora nas materias instrumentais. 

- Continuar co Programa-contrato na modalidade de Mellora para acadar o Éxito Escolar. 

- Revitalizar a xunta de delegados/as e animar a creación dunha Asociación de Estudantes. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Análise dos resultados trimestrais e finais. 

- Documentos internos: programacións, memorias... 

- Resultados anuais das Probas de Avaliación de Diagnóstico (2.º ESO). 

- Resultados das Probas de Acceso á Universidade (2.º BAC). 

- Concesión de Matrículas de Honor (2.º BAC) e Premios Extraordinarios (ESO, BAC). 

- Participantes en proxectos, programas e concursos educativos. 

4.2. Profesorado 

O cadro de persoal docente  mantense estable durante os últimos cursos. Está formado por 

uns 35  profesores e profesoras, a case totalidade con destino definitivo no centro.  Entre outras 

moitas calidades é un claustro activo, solidario e comprometido, capaz de organizar e participar en 

moitas actividades con demostrada eficiencia e capacidade para afrontar tarefas en equipo.  As 

relacións entre compañeiros son cordiais e o ambiente de traballo, agradable. 

Máis alá da distribución por departamentos, moitos deles unipersoais, a docencia é un labor 

en equipo. Somos conscientes de que para traballar conxuntamente é preciso unha planificación dos  
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tempos de reunión sempre dependentes das posibilidades horarias e disposicións legais que 

en ocasións limitan máis que axudan (Vid. 5.1. Coordinación e planificación docente). 

Do mesmo xeito, resulta imprescindible para o centro a participación do profesorado en 

proxectos de innovación educativa e programas de mellora pois  redundan na mellora da calidade e 

dos resultados, achegas económicas, prestixio entre a comunidade educativa, etcétera. 

Obxectivos                                                                                                                        s 

- Potenciar os órganos de participación e desenvolver todo o posible a súa capacidade de 

decisión e asunción de responsabilidades compartidas. 

- Apoiar a participación do profesorado en proxectos, grupos de traballo e programas de 

mellora. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Continuar cos plans encetados a varios cursos: COMBAS; PLAMBE; varios Proxecta. 

- Apoiar a formación de Grupos de Traballo ou seminarios como vía de formación do 

profesorado no centro a través do CEFORE-Ferrol. 

- Vid. 3.1. Coordinación e planificación docente. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Seguimento do cadro de persoal docente e datos da Inspección educativa. 

- Creación de Grupos de Traballo ou outras modalidades de formación do profesorado.  

- Participantes en proxectos de innovación educativa, programas europeos... 

- Premios, recoñecementos e publicacións dos membros do claustro. 

 

4.3. Persoal non docente 

Unha das fortalezas do IES Mugardos é a estabilidade e veteranía do seu cadro de persoal 

non docente. Non en van acumulan máis anos de servizo no centro que a maioría dos profesores. 

Contamos coa tranquilidade que nos dá a súa eficiencia e que facilita o funcionamento do instituto 

día a día nas mellores condicións. 

As súas achegas na procura de solucións racionais adoitan ser a mellor opción desde o punto 
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práctico e económico. Por iso, é necesario promover as súa participación, ter en conta as súas 

propostas e implicalos nos regulamentos dos espazos comúns. A colaboración do seu "departamento" 

sen dúbida redundará na mellora da convivencia escolar. 

Obxectivo                                                                                                                         s 

- Procurar as mellores condicións e medios de traballo necesarios para a realización das súas 

tarefas. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Consultar a súa opinión e consello sobre a marcha do centro nos aspectos da súa 

incumbencia. 

- Apoiar as propostas encamiñadas a un mellor aproveitamento dos espazos comúns e 

funcionamento do servizo. 

- Velar para que o persoal non docente sexa respectado no desenvolvemento das súas funcións. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Informe do Observatorio da Convivencia. 

 

 

4.4. Familias. ANPA 

Lograr a participación das familias na vida escolar e colaborar coas titorías e co equipo 

docente é esencial no aspecto académico. Pero ademais, manter  un estreito contacto co centro e 

realizar un seguimento  do traballo dos fillos e fillas afianza o seu desenvolvemento persoal. Non 

importa repetilo en todas as oportunidades que teñamos. 

A traxectoria  de asociacionismo de nais e pais  remóntase aos mesmos inicios do 

instituto.  En canto a número de socios/as, nos últimos cursos pasa por un dos seus mellores 

momentos grazas ao labor da actual directiva.  

A ANPA O Castro está involucrada no Consello Escolar e as súas Comisións. Axuda en 

actividades no centro como o magosto e participa no financiamento de actividades extraescolares 

para as familias asociadas e na viaxe de estudos de 4.º ESO. Leva asemade a iniciativa no 

intercambio de libros de texto e algunhas actuacións destinadas aos pais e nais de alumnos.  
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Obxectivos                                                                                                                        s 

- Ofrecer un marco de actuacións coordinadas coa ANPA que reforcen o seu funcionamento e 

o compromiso das familias nas actividades educativas. 

- Fomentar a participación das familias na vida do centro. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Incluír as reunións mensuais da directiva da ANPA coa dirección do centro na programación 

inicial do curso. 

- Deseñar actividades coa ANPA que afiancen a súa influencia en número de asociados e 

capacidade financeira.  

- Aproveitar todas as de vías de comunicación coas familias: axenda do estudante, páxina web 

e blogs e as reunións colectivas dos titores cos pais e nais polo menos dúas veces ao curso. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Convocatorias e participantes nas reunións colectivas. 

- Evolución e actividades da ANPA. 

- Datos do Observatorio da Convivencia. 

-  

4.5. Relacións coa contorna 

Nos ámbito da educación formal cada vez son máis frecuentes as relacións con institucións e 

outras entidades de todo tipo.  Desde os principios da Carta das Cidades Educadoras (Barcelona, 

1990), ata as intervencións das ONG ou iniciativas empresariais veñen declarando á vontade de 

participar cos centros de ensino. 

O IES Mugardos recibe colaboracións regularmente dos seguintes organismos: 

• Concello de Mugardos e Concello de Ares,  a través de varias concellarías e servizos 

municipais como a Policía Local ou a Biblioteca. 

• Empresas locais colaboradoras dos PCPI. 

• Clubs deportivos, en especial cos premios Estudo e Deporte. 
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• Garda Civil nas charlas do Plan Director da Convivencia. 

• Universidades da Coruña (UDC) e de Santiago (USC) en programas de orientación e algún 

Máster de formación do profesorado. 

• ONG e asociacións profesionais como "PortoMagno" nalgunhas actividades complementarias. 

Obxectivo                                                                                                                         s 

- Intensificar as relacións exteriores, en especial coas institucións municipais. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Mellora dos accesos ao instituto coa apertura dunha nova rúa que permita a circulación do 

transporte escolar. 

- Planear a colaboración co futuro Museo Municipal nas inmediacións do IES. 

- Estreitar os lazos cos Servizos Sociais... 

- Manter o contacto co tecido empresarial para os actuais PCPI ou futura FP Básica. 

- Ampliar a colaboración cos clubs deportivos da contorna para os premios Estudo e Deporte e 

outras accións conxuntas. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Rexistro de actividades. 

- Documentos internos: memoria de vicedirección... 

- Acordos asinados. 
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5.1. Coordinación e planificación docente 

Como centro de traballo, o funcionamento do IES require a planificación dos horarios e 

posibilidades de reunión dos seus integrantes. O primeiro adoita considerarse un dos momentos máis 

delicados, do que dependen grandes e pequenas consecuencias futuras, ás veces imprevisibles. A 

vontade de reparto equitativo da carga de traballo entre o profesorado debe conxugarse coa 

optimización do esforzo do alumnado ao longo da xornada escolar. 

En canto ás reunións de coordinación entre os diferentes estamentos educativos, estes son os 

que se veñen realizando no centro: 

• Reunións semanais: departamentos, coordinación do equipo directivo, coordinación de 

titorías con Orientación. 

• Reunións mensuais: Comisión de Coordinación Pedagóxica, reunión da directiva coa 

ANPA,  

• Reunións trimestrais: xuntas de avaliación, claustro, Consello Escolar, comisión de 

convivencia, reunión colectiva dos titores cos pais e nais, xunta de delegados, coordinación 

cos centros adscritos 

• Outras: Claustros e Consellos Escolares extraordinarios, Consello Escolar Municipal, 

Dúas son as carencias reiteradas nesta planificación tradicional. Por unha banda, as sesións 

de coordinación por grupos e niveis, fóra das preceptivas xuntas de avaliación, que sirvan de  canle 

de comunicación entre o profesorado. E, por outra, a coordinación en temas relacionados co 

currículo de diferentes materias. 

Obxectivos                                                                                                                       s 

- Mellorar a coordinación horizontal do profesorado dos diferentes grupos e niveis.  

- Racionalizar baixo criterios pedagóxicos a elaboración dos horarios anuais para axudar a 

mellorar a atención e o rendemento do alumnado. 
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Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Contemplar a posibilidade de reunións de equipos educativos por nivel, polo menos para o 

primeiro ciclo da ESO, ademais de consolidar as que xa se veñen realizando no centro.  

- Definir e aplicar procedementos de coordinación docente que redunden no mellor 

desenvolvemento da actividade educativa. 

- Desenvolver planos de traballo específicos para o mellor funcionamento do centro. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Convocatoria de reunións profesionais e de coordinación. 

- Satisfacción cos horarios e condicións de traballo no centro. 

- Documentos internos: programacións, memorias... 

 

 

5.2. Acción titorial 

O titor/a é unha figura clave na actual organización escolar. Asume numerosas 

responsabilidades en todos os campos de relación co alumnado, coas familias e co equipo docente. É 

unha tarefa que demanda experiencia profesional, coñecemento  da cultura organizativa do instituto e 

non poucas doses de tranquilidade vital e sentido común. Recibe a cambio pouco recoñecemento nas 

condicións laborais. 

Daquela, estamos convencidos de que potenciando a figura do titor/a redunda na mellora da 

orde, a convivencia, a atención ao alumnado e o seu rendemento escolar. 

Obxectivo                                                                                                                         s 

- Impulsar a redacción, aprobación e promoción dun Plan de Acción Titorial. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Sistematizar as actividades co alumnado desde a recepción dos alumnos, a planificación xeral 

das sesión de titoría, o control da disciplina e do absentismo e seguimento académico. 

- Aproveitar todas as de vías de comunicación coas familias: axenda do estudante, blogs e, 
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sobre todo, as reunións colectivas dos titores cos pais e nais polo menos dúas veces ao curso. 

- Fomentar e apoiar a convocatoria por parte dos/as titores/as de reunións do profesorado para 

analizar os problemas específicos e a evolución dos seus grupos. 

- Priorizar a asignación de titorías  ao profesorado con destino definitivo no Centro, mantendo 

os criterios de rotación e incompatibilidade con outras responsabilidades cando as 

necesidades do servizo o permitan. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Aplicación real do Plan de Acción Titorial. 

- Convocatoria e participación nas reunións colectivas das familias cos titores/as. 

- Documentos internos: programación e memoria do Departamento de Orientación, Informe 

das Xefaturas de Estudos. 

 

5.3. Actividades complementarias e extraescolares 

Existen unhas pautas claras, establecidas ao longo dos últimos cursos, para a realización de 

actividades e que son coñecidas por todos os órganos de goberno do centro. A programación intenta 

ser equilibrada en canto ao tipo de actividades (deportivas, científicas, artísticas...) e, asemade, 

compensada en canto á carga horaria por grupos e trimestres.  

O profesorado ten demostrado a súa implicación no desenvolvemento desas actividades, 

algunhas das cales están solidamente consolidadas e son un dos sinais de identidade do centro. 

Referímonos, por exemplo,  aos concursos matemáticos, o Rastro Solidario ou o acto cultural de fin 

de curso co premio Estudo e Deporte. Ademais, nos últimos tempos, a biblioteca en colaboración co 

Equipo de Dinamización Lingüística e os Clubs de Lectura están a achegar interesantes propostas de 

dinamización cultural. 

Obxectivos                                                                                                                        s 

- Coordinar as saídas e excursións con obxectivos formativos e fixar uns criterios aceptables en 

canto á súa temporización, duración e avaliación.  

- Facer o posible para que exista unha vía cultural, deportiva e informativa que axude a 

neutralizar a rutina do curso académico. 
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Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Analizar na Comisión de Coordinación Pedagóxica  as actividades, especialmente as saídas e 

excursións. 

- Alentar a participación de todos os grupos nalgún proxecto, programa ou concurso 

comezando polos Plan Proxecta e outros. 

- Apoiar a realización de actividades incluídas nas programacións anuais dos departamentos. 

Algunhas delas fortemente consolidadas como, por exemplo, a asistencia a obras de teatro, 

percorrido dun treito do Camiño de Santiago, Plan Director da Garda Civil, concursos 

matemáticos, etcétera. 

- Organizar entre o alumnado actividades variadas tanto no formato (campañas, charlas, 

obradoiros) coma no contido (limpeza e reciclado; autoprotección e seguridade; hixiene, 

saúde e prevención; orientación académica e laboral; encontros deportivos; solidariedade e 

concienciación social). 

- Deseñar actividades coa ANPA. 

- Revitalizar a xunta de delegados/as e animar a creación dunha posible Asociación de 

Estudantes que puidese canalizar as súas propostas e participar na organización de 

actividades. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Rexistro de actividades (Táboa). 

- Documentos internos: programacións e memorias. 

- Participación en proxectos. 

 

5.4. Departamento de Orientación 

A orientación é un dos factores determinantes da calidade e mellora do ensino e considérase 

como un dos principios da educación. O departamento de Orientación alivia tensións, mellora o 

clima social do Centro, vehiculiza boa parte da comunicación coas familias e servizos sociais 

municipais  e serve de valioso recurso ao alumnado ante a aparición de problemas de índole variada. 

Como se vén recollendo nos últimos plans anuais, o valor do Departamento de Orientación 
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aumentaría coa estabilidade da orientadora no seu cargo. Sexa como for, na súa andaina no centro 

acadou popularidade entre o alumnado como aquela parte do instituto especializada en actitudes de 

escoita e receptividade ante problemas persoais, de orde e convivencia ou académicos, e o seu papel 

de apoio e asesoramento, son complementarios a outros que profesores/as, titores/as e dirección 

cumpren no instituto.   

Entre as medidas postas en marcha nos últimos cursos salientamos os programas de 

apadriñamento  e o servizo de mediación. 

Obxectivo                                                                                                                         s  

- Fomentar o bo funcionamento do Departamento de Orientación, aproveitando ao máximo as 

súas potencialidades en beneficio da actividade xeral do centro. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Manter o Servizo de Mediación. 

- Estreitar a comunicación cos Servizos Sociais municipais. 

- Plan de acollida ao alumnado de 1º. ESO. Visita e apadriñamento. 

- Promocionar nas reunións cos pais e nais o horario de atención. 

- Promover a elaboración de materiais propios do departamento para a distribución entre a 

comunidade escolar. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Actas do Servizo de Mediación. 

- Documentos internos: memoria, informes... 

- Informe do Observatorio da Convivencia. 

- Publicacións (folleto de acollida, blog...) 
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5.5. Igualdade de mulleres e homes 

Neste apartado cómpre remitirse á Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 

mulleres e homes. Os artigos 9 (O currículo regulador do sistema educativo) e 10 (Erradicación de 

prexuízos nos centros docentes) recollen expresamente cales han de ser as  liñas de actuación. 

Debemos facer mención á existencia no noso centro dunha comisión de igualdade no seo do 

Consello Escolar.  Do mesmo xeito, existe o compromiso expresado, por exemplo, na sinatura dos 

contratos-programa para a mellora do éxito escolar, de reducir as diferenzas académicas entre sexos 

co aumento dos resultados masculinos.   

Obxectivo                                                                                                                         s  

- Cumprimento explícito da Lei galega para a igualdade de mulleres e homes. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano 

realizadas polas mulleres no pasado e no presente, e co axeitado reflexo do papel das mulleres 

na evolución histórica. 

- Incluír a adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñecementos para atenderen as propias 

necesidades domésticas e os labores familiares compartidos. 

- Adoptar as medidas de corrección ou sanción ante calquera situación no centro 

de desigualdades entre alumnos e alumnas sustentadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou 

prácticas consuetudinarias transmisoras, directa ou indirectamente, dunha distribución 

estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro 

en calquera ámbito da vida. 

Indicadores de avaliación                                                                            o  

- Informe do Observatorio da Convivencia. 

- Reunións da Comisión de Igualdade. 

- Memoria de Xefatura de Estudos. 



 22

 

6.1. Biblioteca e Plan Lector 

Tres son os esteos nos que nos últimos cursos se baseou a dinamización da biblioteca e o fomento da 

lectura: 

� Incorporación ao Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares de Galicia no curso 2011-2012. 

Representou unha importante achega de fondos para a renovación de mobiliario e a adquisición 

de fondos e equipamentos, pero tamén repercutiu na programación estable de actividades. 

� Aprobación do Proxecto Lector no curso 2009-2010, da que derivaron medidas como a Hora 

de Ler. 

� Funcionamento estable dos Clubs de Lectura. 

Obxectivos                                                                                                                        s  

- Avanzar cara a un modelo de biblioteca como centro documental do instituto ao servizo da 

comunidade educativa. 

- Revisar o Proxecto Lector de Centro a través de plans anuais de lectura, escritura e a 

investigación escolar.  

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Apoiar a realización de actividades da biblioteca como a formación de usuarios, dinamización 

cultural e, sobre todo, a educación documental. 

- Garantir os servizos da biblioteca escolar como o préstamo, o acceso a internet e outros 

produtos culturais. 

- Continuar coa presenza do centro no Plans de Mellora, Clubs de Lectura e outros que conten 

coa implicación do profesorado. 

- Crear espazos e situacións para familiarizar aos nosos alumnos cos libros: falar deles 
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e manexalos, na aula e na biblioteca escolar.  

- Facer partícipe ás familias da importancia da lectura. Implicar aos pais e nais na posible 

prestación de servizos bibliotecarios como a apertura pola tarde. 

- Avaliar periodicamente a Hora de Ler. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Documentos internos: memoria da biblioteca e clubs de lectura. 

- Rexistro de actividades. 

- Enquisa anual sobre a Hora de Ler. 

- Datos do programa Meiga de xestión bibliotecaria. 

6.2. Normalización Lingüística 

O estudo estatístico máis completo sobre a realidade sociolingüística do IES Mugardos foi 

realizada o curso pasado (2011-12). Dos datos presentados nel extráense en resumo dúas conclusión. 

Por unha banda,  o baixo ou nulo emprego do galego polo alumnado; e a existencia de actitudes tanto 

favorables á normalización coma reacias á ampliación de usos, principalmente orais. 

En calquera dos casos,  o ámbito académico parece ser case o único no que a lingua galega 

fai acto de presenza na súa vida cotiá. Por iso, malia difícil percepción de avances no pasado e o 

panorama sombrío de redución de axudas no futuro, a dinamización lingüística segue a ser necesaria 

para conseguirmos que o alumnado acade ao final do ensino obrigatorio a mesma competencia 

lingüística nas dúas linguas oficiais. 

O Equipo de Dinamización Lingüística vén asumindo a organización de actividades 

complementarias (charlas, cursos de cómic, vídeo, excursións...) e a publicación da revista 

escolar Cartafol da Lingua. Ademais no próximo período, cómpre revisar ou redactar un novo 

Proxecto Lingüístico de Centro que integre todas as medidas e actividades relativas á aprendizaxe de 

linguas e a adquisición da competencia lingüística. 

Obxectivo                                                                                                                         s  

- Conseguir a completa normalización do idioma galego na vida académica e fomentar o seu 

emprego como instrumento de comunicación no conxunto de actividades do IES. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   
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- Revisar o Proxecto Lingüítico de Centro. 

- Garantir que o galego sexa a lingua empregada a nivel administrativo, en todos os 

comunicados, documentos, páxina web... 

- Afondar nas medidas recollidas no Proxecto Lingüístico para a integración do alumnado 

procedente doutras comunidades. 

- Solicitar a colaboración de todos os estamentos educativos, especialmente do profesorado e a 

ANPA,  para a participación no EDL. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Documentos internos: memoria do EDL. 

- Rexistro de actividades. 

- Novo estudo estatístico sobre a realidade sociolingüística do alumnado e as familias. 

6.3. Dinamización de linguas estranxeiras 

A presenza das linguas estranxeiras na vida académica ten aumentado coa implantación no 

centro das seguintes medidas: 

� Auxiliar de conversa en lingua inglesa. 

� Seccións bilingües castelán-inglés na materia de Educación Física de 1.º e 2º ESO e galego-

inglés en Xeografía e Historia de 3.º ESO. 

� Oferta de cursos para a formación complementaria en inglés do alumnado (CUALE). 

Semella factible manter esta participación no Plan de Potenciación das Linguas Estranxeiras. 

Conta cun firme compromiso e iniciativa persoal do profesorado e departamentos implicados, boa 

resposta do alumnado e demanda das familias. 

Por outra banda, cómpre recuperarmos as iniciativas de intercambio, cooperación ou 

mobilidade con centros doutros países, salientablemente dentro do marco 

europeo.(http://www.oapee.es/oapee/inicio.html). 
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Obxectivos                                                                                                                        s  

- Continuar a participación do centro no Plan de Potenciación das Linguas Estranxeiras 

(seccións bilingües, CUALE, auxiliares de conversa). 

- Incorporar o centro a proxectos de intercambio lingüístico con outros países (Comenius, 

Grundtvig, Visitas de Estudo; PIALE). 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Manter as seccións bilingües consonte o número de matricula dispoñible. 

- Publicitar a oferta de cursos de inglés CUALE. 

- Solicitar a presenza de auxiliares de conversa en lingua inglesa. 

- Estudar as posibilidades reais e trazar as liñas de actuación, xunto cos departamentos de 

linguas,  para a participación do centro en programas europeos. 

- Apoiar ao profesorado na ampliación de coñecementos persoal e profesional  e animalo a 

participar en actividades de formación no estranxeiro (PIALE). 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Seguimento dos datos de matrícula en CUALE e presentados ás probas da Escola Oficial de 

Idiomas. 

- Participación en programas e proxectos. 

- Documentos internos: programación e memorias de departamentos didácticos e das seccións 

bilingües. 

6.4. TIC e sistemas informáticos 

 O actual Plan TIC data do curso 2010-2011 e contén unha precisa análise da situación, 

obxectivos e liñas de actuación que se están a levar a cabo. Xusto é dicilo, co esforzo e disposición 

do dinamizador. 

Ademais dese documento básico de referencia, podemos afirmar que a adaptación do centro 

ás novas tecnoloxías ten sido unha prioridade ao longo dos últimos anos. Acadamos unha ampla 

dotación de equipos na maioría das aulas, tres delas dentro da Rede Abalar. Asemade, mantense 

actualizada unha Aula de Informática e tamén existen ordenadores a disposición  do profesorado na 
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Sala de Profesores e do alumnado na Biblioteca.  

Con todo, as necesidades de modernización e prestación de servizos (wifi, impresión) sempre 

van por diante. En diferentes foros como claustro ou a xunta de delegados, téñense declarado as 

seguintes carencias ou demandas: 

•   O patrimonio acumulado vai depender no futuro inmediato labores de mantemento e 

reparación arreo. 

•   Creación dunha segunda Aula de Informática no laboratorio de física e química. 

•   Volcado de documentos e impresos na páxina web. 

•   Formación constante sobre uso e riscos de internet para adolescentes e familias. 

Obxectivos                                                                                                                        s  

- Lograr unha dotación axeitada de recursos informáticos e de material didáctico de nova 

xeración no centro. 

- Potenciar o emprego das novas tecnoloxías na aula, na xestión e na comunicación con toda a 

comunidade educativa. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Avaliar o Plan TIC e garantir a súa continuidade. 

- Iniciar o  estudo de viabilidade técnica e económica para a creación dunha segunda Aula de 

Informática. 

- Estimular o emprego docente de ferramentas informáticas como Edmodo, Aula virtual 

Moodle, ThatQuiz e a subscrición a Aula Planeta. 

- Actualización periódica de contidos da páxina web do centro e aproveitamento da Aula 

Virtual. 

- Optar polos servizos oficiais (Webs dinámicas, EspazoAbalar) e  software libre. Só en caso 

de necesidade xustificada e consensuada,  estudar outras posibilidades como SiXa. 

- Incluír a formación nesta materia na programación de actividades complementarias do 

alumnado e ampliar a oferta de charlas ás familias coa colaboración da ANPA. 

- Reforzar o papel do coordinador TIC do centro coas medidas axeitadas: ampliación do equipo 
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de apoio, contratación externa para servizos de reparación ou asesoramento. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Obras e adquisición de materiais reflectidos nas contas. 

- Documentos internos: memoria de departamentos, informes do proxecto Abalar. 

- Rexistro de actividades. 

- Seguimento da páxina web, aula virtual e galería fotográfica. 

6.5. Proxecto deportivo 

A promoción da actividade física e dos valores do deporte é a mellor prevención contra o 

sedentarismo, os trastornos da alimentación e outros males da sociedade contemporánea. A 

educación de hábitos saudables ten un amplo campo de actividade dos cales os centros de ensino non 

debemos quedar á marxe. 

O IES Mugardos vén realizando curso a curso unha programación realista de actividades 

deportivas que deben desembocar na redacción e aprobación dun Plan Deportivo de Centro. Existen 

no entorno numerosas entidades e clubs dispostas a estreitar a colaboración co instituto. Nesta liña, a 

continuidade dos premios Estudo e Deporte pode converterse nun sinal de identidade do centro. 

Obxectivo                                                                                                                         s  

- Posta en marcha anual dun Plan Deportivo de Centro. 

Liñas de actuación                                                                                                      n   

- Ampliar a colaboración cos clubs deportivos do entorno. 

- Dar continuidade aos premios Estudo e Deporte. 

- Participación en proxectos como Xogade, Deporte Escolar, xogos tradicionais... 

- Promover actividades deportivas nos recreos. 

- Promoción das actividades entre a comunidade educativa. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Rexistro de actividades. 
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- Participación en programas deportivos. 

- Documentos internos: memoria do departamento. 

- Actas do premio Estudo e Deporte. 

6.6. Outros 

Poucos centros de traballo ofrecen tal diversidade de campos de actuación como os centros 

de ensino. Contar con profesionais formados en materias de case todas as ramas do saber é un luxo 

que debemos permitirnos explotar.  

Un centro activo como o noso vén realizando ademais os seguintes proxectos, en igualdade 

con todos os anteriormente citados, e que cómpre animar e conservar: 

� Educación medioambiental. 

� Centro solidario. 

� Dinamización cultural. 

Obxectivo                                                                                                                         s  

- Promoción da cultura científica. 

- Desenvolver actividades culturais propias. 

- Coñecer realidades diferentes e estimular a participación social a través da solidariedade. 

Liñas de actuación                                                                                                      n 

- Posta en valor da cortiña e da estación meteorolóxica. 

- Campañas de reciclaxe e aforro enerxético. 

- Campañas solidarias, Rastro, etcétera. 

- Alentar a creación de grupos máis ou menos estables de teatro e actuacións musicais. 

Indicadores de avaliación                                                                            o 

- Rexistro de actividades. 

- Documentos internos: memoria de departamentos. 

- Participación en proxectos (Meteoescola...) e concursos. 
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A avaliación debe ser coherente con este propio proxecto e fiable para ser tomada como 

referente na avaliación final do director e do seu equipo. Porén, non se considera simplemente unha 

fase final. A  avaliación enténdese como un elemento dinamizador de toda a actividade do centro 

durante o período de mandato da dirección. 

En primeiro lugar establecemos os axentes que participan neste proceso: 

• Avaliación interna. Corresponde ao equipo directivo, nas sesións que se realizan 

todas as semanas e polo menos ao final de cada trimestre, analizar o cumprimento das 

actuacións programadas. Ademais, redactarase un informe que inclúe a valoración da acción 

directiva e que se engade á memoria final remitida á Inspección. 

• Avaliación participativa . Todos os sectores da comunidade educativa teñen voz no 

seguimento do proxecto directivo. En especial os órganos de goberno e coodinación achegan 

datos e valoracións de xeito continuado. O Consello Escolar ten competencias na aprobación 

e revisión das actuacións do equipo directivo. O Claustro canaliza boa parte das achegas do 

profesorado. Os Departamentos avalían resultados, logros, dificultades e xeran propostas de 

mellora a través das memorias e os xefes de departamento a través da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. As xuntas de delegados tamén recollen as achegas do 

alumnado.  A ANPA transmite numerosa información e inquietudes das familias a través das 

reunións mensuais coa dirección e a súa participación na vida académica. Tamén 

corresponde á administración a través da Inspección avaliar e facer un seguimento do 

proceso e da dirección do centro. 

En segundo lugar, citamos algúns dos mecanismos ou procedementos de avaliación: 

- Enquisas de valoración. Os procedementos informáticos axilizaron enormente o 

procesamento de datos estatísticos e permiten chegar na actualidade a amplos sectores da 

comunidade. 

- Grupos de debate. Instrumento para a recollida de datos e información baseada nos 

argumentos empregados no debate entre un grupo relevante. 

- Documentos internos. Existen avaliacións nas memorias finais dos departamentos, 

análises de xefatura de estudos, informes de dirección sobre os resultados académicos e 
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outros como o do Observatorio da Convivencia. 

- Rexistros de actividades, obras, etcétera. Por exemplo todas as 

actividades  complementarias e extraescolares cos seus  participantes, horario, lugar... 

vanse recollendo nunha sección da páxina web (Táboa). 

- Caixa de Suxestións, Queixas e Reclamacións (SQR). 

Por último, na declaración das liñas de actuación para acadar os obxectivos propostos, 

reflíctense os indicadores de avaliación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mugardos, 3 de abril de 2013 

 

 

 


