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1. Introdución

A  materia  de  Proxecto  Competencial  diríxese  ao  desenvolvemento  das  competencias
transversais  a  través  da  realización  de  proxectos  significativos  para  o  alumnado  e  da
resolución colaborativa de problemas, reforzando a autoestima, a autonomía, a reflexión e a
responsabilidade.

As competencias poden entenderse como unha combinación de coñecementos, capacidades e
actitudes en que os coñecementos se compoñen de feitos e cifras, conceptos, ideas e teorías
que xa están establecidos e apoian a comprensión dunha temática concreta. As capacidades
enténdense como a habilidade para realizar procesos e utilizar os coñecementos existentes
para obter resultados. As actitudes describen a mentalidade e a disposición para actuar ou
reaccionar ante as ideas, as persoas ou as situacións.

Nese  sentido,  as  competencias  son  aquelas  que  as  persoas  precisan  para  o  seu
desenvolvemento persoal, para resolver situacións e problemas en distintos ámbitos da vida,
para crear novas oportunidades de mellora, así como para desenvolver a súa socialización,
lograr  a  continuidade do seu itinerario  formativo e inserirse e participar  activamente na
sociedade en que vivirán e no coidado da contorna natural e do planeta. Estas capacidades
desenvólvense cunha perspectiva de aprendizaxe permanente, desde a primeira infancia ata a
vida adulta, e mediante a aprendizaxe formal, a non formal e a informal en todos os contextos,
incluídos a familia, o centro educativo, o lugar de traballo, a contorna e outras comunidades.

As competencias poden aplicarse en contextos moi distintos e en diversas combinacións, nas
que se solapan e entrelazan, xa que determinados aspectos esenciais nun ámbito apoian a
competencia noutro. Entre estas competencias intégranse capacidades como o pensamento
crítico, a resolución de problemas, o traballo en equipo, as capacidades de comunicación e
negociación, as capacidades analíticas, a creatividade e as capacidades interculturais.

Deste  xeito,  a  materia  de  Proxecto  Competencial  vai  configurarse  como   un  proxecto
interdisciplinario  e  de  colaboración  cun  servizo  á  comunidade,  e  as  actividades  que  se
propoñen  reforzarán  os  aspectos  máis  transversais  do  currículo,  favorecendo  a
interdisciplinariedade e a conexión entre os diferentes saberes.

Para facilitar a concreción curricular desta materia establécense tres bloques. No primeiro
bloque, o propósito é que cada alumna e cada alumno adquiran as competencias necesarias
para  prever  un  plan  de  traballo  de  cara  á  realización  de  proxectos  ou  a  resolución  de
problemas.

No segundo bloque, unha vez previsto un plan de traballo, o alumnado terá que mobilizar
conxuntamente as competencias transversais  e os seus coñecementos para,  segundo as
pautas establecidas, resolver os problemas ou executar os proxectos planificados.

No terceiro bloque, abórdase a presentación do proxecto competencial por parte do alumnado.
Cómpre reforzar a presenza da comunicación nas aulas, e esta materia parece un ámbito
adecuado para o facer, polo que máis que a simple exposición do traballado se busca tamén a
presentación dun discurso. Por outra banda, neste bloque inclúense aspectos relacionados co
emprego de soportes audiovisuais e informáticos que serven de apoio.
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Desta maneira, a través da realización de proxectos significativos e da resolución colaborativa
de problemas, oriéntase o alumnado para comprender a realidade social, resolver conflitos de
forma reflexiva, dialogar para mellorar, respectar os valores universais, crear un sistema de
valores propios e participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática.

Liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe.

- A materia  enfócase ao desenvolvemento no alumnado dunha actitude responsable e crítica
a partir  da toma de conciencia  das problemáticas ás  que se enfrontan a sociedade e as
persoas  que  nela  conviven,  desde  unha  visión  sistémica,  tanto  local  como global,  e  da
reflexión  crítica  sobre  os  factores  internos  e  externos  que  inciden  nela,  asumindo  a
responsabilidade persoal na procura de solución para elas.

 Os deseños dos proxectos ou problemas de traballo han de significativos e desenvolverse en
contextos reais que permitan ao alumnado experimentar e vivenciar o proxecto, ter tempos e
espazos de protagonismo, así como obter o recoñecemento da súa valía persoal e das súas
contribucións  aos  diferentes  grupos  en  que  desenvolva  a  actividade,  reforzando  así  a
autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

- As actividades que se propoñen dirixiranse a reforzar os aspectos máis transversais do
currículo, favorecendo a interdisciplinariedade, a conexión entre os diferentes saberes e a
mobilización  conxunta  das  competencias  necesarias  para  utilizar  o  razoamento  lóxico  e
analizar e axuizar criticamente os problemas sociais e históricos.

-A realización do proxecto contribuirá á alfabetización informacional e dixital, empregando
destrezas e habilidades na procura e na selección de información,  o  uso ético desta e a
xeración de contidos, e introducindo as tecnoloxías da información e da comunicación como
ferramentas de documentación e comunicación que lle permitan ao alumnado almacenar,
organizar, transferir e presentar o traballo elaborado ao longo do curso.

- Impulsarase  o  traballo  cooperativo  para  a  realización  das  tarefas,  que  lles  permita  ás
alumnas e aos alumnos a análise, a expresión e a interpretación de pensamentos, sentimentos
e feitos en distintos contextos sociais e culturais, así como o uso da linguaxe para regular a
conduta e relacionarse coas demais persoas.

- Vaise estimular a axuda mutua e o traballo colaborativo, co que, a través da comunicación
oral, o diálogo e a interacción entre o alumnado, se contribuirá a desenvolver a competencia
para participar activamente nun equipo, a análise e a reorganización das propias ideas, o
respecto crítico a outros puntos de vista, o recoñecemento dos propios valores e das propias
limitacións,  a  adaptación  ás  necesidades  colectivas  e  a  solidariedade,  a  asunción  de
responsabilidades e o respecto ás normas acordadas.

- O carácter colectivo do proxecto buscará a inclusión do alumnado, desenvolvendo empatía e
xenerosidade.
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- Empregaranse distintos métodos, que terán en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do
alumnado  e  favorecerán  a  capacidade  de  aprender  por  si  mesmo.  Estes  métodos
fundaméntanse na relación entre o progreso persoal e o académico, porque equilibrio afectivo
e aprendizaxe van unidos e fortalécense mutuamente.

- As propostas metodolóxicas van favorecer  que se integre na vida cotiá  do alumnado o
coñecemento de principios, valores e estratexias de regulación emocional, contribuíndo así á
súa incorporación á vida adulta de maneira satisfactoria, desenvolvendo a capacidade de
asumir  os seus deberes e defender os seus dereitos,  de exercer a cidadanía activa e de
desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.

-Hase crear un clima emocional de confianza e seguridade que facilite que, progresivamente,
o  alumnado  acepte  a  incerteza  como  unha  oportunidade  para  articular  respostas  máis
creativas,  e reforce as súas emocións positivas,  aprendendo a manexar a ansiedade e a
controlar as condutas asociadas ás emocións negativas, evolucionando desde unha posible
falta de confianza inicial ata a satisfacción que supón ter a oportunidade de presentar en
público as propias ideas e opinións.

-Farase  énfase  na  atención  á  diversidade  do  alumnado,  na  atención  individualizada,  na
prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo
tan pronto como se detecten estas dificultades.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos da área CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Deseñar  un  plan  de
traballo  para a  realización dun
proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición
de  obxectivos  e  das  accións
para  acadalos,  tendo  en  conta
as necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3

OBX2 - Desenvolver o proxecto
segundo a planificación prevista
mobilizando conxuntamente as
competencias transversais que
se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 - Presentar os resultados
a s o c i a d o s  a o  p r o x e c t o
competencial  empregando dun
xeito respectuoso estratexias e
ferramentas  de  comunicación
adecuadas  cunha  l inguaxe
verbal  e  corporal  posit iva,
control das emocións negativas
e,  de  ser  o  caso,  co  uso  de
r e c u r s o s  i n f o r m á t i c o s  e
audiovisuais.

1-5 3 3 2-3 1-3 3-4
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXA nosa contorna X1 35

As actividades que se propoñen
dirixiranse a reforzar os aspectos máis
transversais do currículo.Os proxectos
que se propoñen son:
- Os nosos apelidos : orixe, significado,
distribución xeográfica,  lexislación,etc
- Historia, xeografía e evolución
demografía de San Sadurniño e dos
concellos veciños. Excursión para
coñecer algúns monumentos
destacables, así como o medio natural
e o seu estado de conservación.
- A vexetación e o sector forestal:
ordenamento, o eucalipto e a
lexislación sobre as plantacións,
distancias, aplicacións , etc.
- Colaboración co Centro de día de
San Sadurniño para favorecer a
transmisión experiencias vitais ,
tradicións e saberes dos nosos
maiores.
- Colaboración nas actividades da
horta do Centro ,visita ao arboreto do
Concello e aprendizaxe da elaboración
de trampas para a  velutina.
- Colaboración con normalización
linguística para a realización de
actividades realacionadas con
distintas celebracións tradicionais e
promoción do idioma galego.

100
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

Proxecto competencial (1º ESO)

1

Título da UDUD

A nosa contorna

Duración

35

Identificación da unidade didáctica

Criterios de avaliación

Criterios de avaliación Instrumentos
de avaliación

Peso
orientativo

Mínimos de
consecución

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática
do proxecto que se pretende abordar. TI 10

C o m p r e n d e r  a
trascendecia do proxecto
a elaborar

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais  necesarios  para  a  realización  do
proxecto.

TI 5

Manexo  dos  recursos  de
m a t e r i a i s  e  d i x i t a i s
necesarios  para  levar  a
c a b o  o  p r o x e c t o  (
búsqueda  en  internet,
manexo  de  d i s t in tas
aplicacións,etc )

CA1.3  -  Identificar,  seleccionar  e  analizar  a
información que se precisa. TI 5

Búsqueda  eficiente  de
información  en  Internet,
folletos,  libros,  gráficas,
etc.

C A 1 . 4  -  R e a l i z a r  a  s e c u e n c i a  e  a
temporalización das actuacións necesarias para
a execución do proxecto.

TI 5
Realización  do  proxecto
dentro do prazo previsto.

CA1.5  -  Prever  as  incidencias  que  se  poidan
producir  no desenvolvemento das actuacións
do  proxecto  e  propoñer  posibles  solucións  a
estas.

TI 5
Boa  actitude  de  cara  ao
proxecto.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista. TI 5

Realización  do  proxecto
dentro do prazo previsto.

CA2.2 -  Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar  as  competencias  cos  niveis  de
calidade requiridos. TI 5

U s o  d e  m é t o d o s  d e
búsqueda de información
e  indagación  e  uso  das
f e r r a m e n t a s  d i x i t a i s
propostas.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais  previstos  para  a  execución  das
actuacións. TI 5

U s o  d e  m é t o d o s  d e
búsqueda de información
e  indagación  e  uso  das
f e r r a m e n t a s  d i x i t a i s
propostas  (  In ternet ,
canva, powerpoint, etc)

CA2.4  -  Resolver,  dentro  do  seu  nivel  de
autonomía,  ou  comunicar  as  incidencias
xurdidas durante a execución das actuacións.

TI 5
Boa  actitude  de  cara  ao
proxecto.
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Criterios de avaliación Instrumentos
de avaliación

Peso
orientativo

Mínimos de
consecución

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo
da execución do proxecto. TI 5

Presentación do proxecto
as í  como  o  t r aba l l o
real izado  para  a  súa
realización.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser
o caso, os produtos finais obtidos.

TI 15

Presentación do proxecto
as í  como  o  t r aba l l o
real izado  para  a  súa
realización. Valoración da
cal idade  do  producto
realizado.

CA3.2  -  Empregar  unha  linguaxe  verbal  con
corrección  e  claridade,  para  enxalzar  a
expresividade e eficacia do discurso. TI 5

U s o  a d e c u a d o  d a
l i n g u a x e  v e r b a l  n a s
entrevistas a expertos na
materia  e  a  calidade  da
presentación  oral  dos
traballos.

CA3.3 -  Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos
para  enxalzar  a  expresividade  e  eficacia  do
discurso.

TI 5
Va lo rac ión  o  uso  da
l inguaxe  corporal  e  a
presenza  escénica  como
códigos comunicativos.

CA3.4  -  Potenciar  as  emocións  positivas  na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

TI 5
Valoración da calidade da
exposición.

CA3 .5  -  Emprega r  r ecu r sos  d i x i t a i s ,
audiovisuais  ou  plásticos  como  apoio  na
presentación do proxecto. TI 15

U s o  a d e c u a d o  d o s
r e c u r s o s  d i x i t a i s ,
audiovisuais  ou plásticos
c o m o  a p o i o  n a
presentación do proxecto.

Lenda: Tipo instrumento PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

Contidos

C1.1 - Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

C1.2 - Planificación: secuenciación e temporalización.

C2.1 - Execución de proxectos: dinámicas e roles.

C3.1 - Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

C3.2 - Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do
proxecto.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

      A metodoloxía didáctica que empregaremos estará esencialmente orientada á realización
de proxectos significativos e da resolución colaborativa de problemas.

En  primeiro  lugar,  o  alumnado tomará  o  seu  tempo para  reflexionar  sobre  cales  son  as
cuestións  principais  que  deberá  abordar  no  seu  proxecto.  Para  iso  faremos  uso  do
brainstorming para valorar os coñecementos previos e os intereses .

Deseñarase un plan de traballo para a realización do proxecto ou a resolución dun problema a
través da definición de obxectivos e das accións para acadalos, tendo en conta as necesidades
e realidades da contorna.

Identifícanse  e  determínanse  os  recursos  e  materiais  necesarios  para  a  realización  do
proxecto. Asimede, empregaranse recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos como apoio no
desenvolvimento e presentación do traballo.

Proporcionaráselles información e formación a través de videos sobre a temática a tratar,
visita a distintos lugares da contorna, titoriais sobre uso de aplicacións tales como canva,
google maps, office, etc e charlas de expertos, nomeadamente historia, horticultura, tradicións
e costumes ou ordenamento do territorio.

Favorecerase unha actitude cooperativa e respectuosa na forma de comunicarse, aprendendo
a argumentar, a escoitar e a transmitir eficazmente o que se pretende dar a coñecer.

Deseñada a planificación do proxecto, é o momento de facelo realidade e, co correspondente
seguimento, avalialo e, de ser o caso, tratar de corrixir o que for preciso.

Finalmente, presentar o proxecto realizado e os produtos finais obtidos, tales como
presentacións, exposicións en celebracións do centro ou recollida de datos e publicidade deles
no Centro educativo, na páxina web do Centro, no Concello ou asociacións de veciños da

contorna.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Empregaranse recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos como apoio no desenvolvimento e
presentación do proxecto:

- Internet como fonte de información.

- Youtube para titoriais e vídeos explicativos.

- Aplicacións de deseño como canva e outras.

- Google Earth ou similares.

- Word e excel, impress.

- Charlas de expertos, ou persoal externo ao centro, nos temas a tratar.

- Materiais e obxetos dos propios alumnos/as e profesores.

- Material de papelería.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de cada proxecto farase un braistorming ou recopilación de datos a través de
preguntas sobre os seus coñecimentos previos e intereses nos temas a tratar e proxectos a
elaborar. Tamé se poden detectar necesidades especiais de apoio que requiran un seguimento
máis individualizado.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica
Peso UD/
Tipo Ins.

Proxecto
competencial Total

Prog.

100 %

UD 1

100 %

Total UA

100 %

Táboa de
indicadores 100 100 % 100 %

Pesos na materia:

- Participación e actitude : 30%

- Traballo colaborativo : 10%

- Uso de ferramentas dixitais : 20%

- Calidade do producto final : 40%

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

- Participación e uso de ferramentas dixitais : 50%

- Calidade do producto final : 50%
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias
pendentes

Non se ealiza por se tratar dunha materia de 1º ESO.
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5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas
materias
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6. Medidas de atención á diversidade

Enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen

como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e

necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións

sociais e culturais de todo o alumnado.

Teranse en conta a Orde do 25 de Xaneiro de 2022 que establece que as Medidas de

Reforzo educativo hanse adoptar tan pronto como se detecten as dificultades en

calquera momento do curso e estarán dirixidas a garantir a adquisición das

aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.

As medidas de atención á diversidade, rexeranse polo recollido no Plan de Atención

á diversidade do centro e na lexislación vixente, indo sempre do ordinario ao

extraordinario e podendo ser modificadas froito da avaliación continuada das mesmas.

O traballo colaborativo e en parellas previstos nas distintas sesións desta materia  favorece a
integración e a aprendizaxe do alumnado con máis dificultades ou necesidades especiais.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1

Observacións:
Os elementos transversais do currículo presentan ao alumnado e ao profesorado un
grupo amplo de aspectos que a sociedade, no seu conxunto, e as persoas, de forma
individual, deben comprender e tratar de darlle solución. É fundamental, polo tanto,
coñecelos e observalos, de cara a entender o porqué das situacións xeradas e tratar
de achegar unha solución posible a estes.
-Educación para a tolerancia: a importancia de respectar as distintas manifestacións
culturales no mundo. A importancia de dar as grazas , o uso de fórmulas de cortesía,
respecto do turno de palabras e o respecto polas opinión dos demáis.Educación moral
e cívica: Mostrar respecto polas opinións e crenzas distintas das propias.
-Educación para a paz: Valorar, coñecer e entender outras formas de organización
social e cultural. Neste caso, a sociedade local en tempos pasados.
-Educación moral e cívica: Mostrar respecto polas opinións e crenzas distintas das
propias
-Respecto polo medio ambiente.
-Educación  para  o  consumidor:  A  importancia  do  consumo de  productos  locais  e
producidos de forma ecolóxica e sostible.
-Educación para o lecer: A importancia da arte como feito cultural e respecto polas
diferentes obras artísticas. Valorar os xogos e tradicións da nosa cultura.
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7.2. Actividades complementarias

DescriciónActividade

- Visita a monumentos e lugares de interés natural na nosa
contorna en colaboración con outros departamentos. - Visita
a   institucións  locais:  concello,  centro  de  maiores,  o
arboreto, escola infantil,...

Visita a distintos lugares da contorna.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus
indicadores de logro

Indicadores de logro

A normativa recolle que o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos
de  ensino  e  a  súa  propia  práctica  docente,  para  o  cal  establecerá  indicadores  de  logro  nas
programacións docentes.

 Para levar a cabo a revisión da programación, tomaremos como referencia os seguintes
puntos e logo analizaremos os resultados. Unha vez analizados os distintos aspectos expostos,
faremos as propostas de mellora e/ou  modificación da programación.

1.Programación didáctica:Non se adecúa ao contexto da aula.   decúase parcialmente ao
contexto da aula.  Adecúase completamente ao contexto da aula.

2.Plans de mellora :Non se adoptaron medidas de mellora tras os resultados académicos
obtidos.   Identificáronse as medidas de mellora a adoptar tras os resultados académicos
obtidos. Adoptáronse medidas de mellora segundo os resultados académicos obtidos.

3. Medidas de atención á diversidade: Non se adoptaron as medidas axeitadas de atención á
diversidade. Identificáronse as medidas de atención á diversidade a adoptar.  Adoptáronse
medidas de atención á diversidade axeitadas.

4-Temas  transversais.:  Non  se  traballaron  todos  os  temas  transversais  na  materia.
Traballáronse a maioría dos temas transversais na materia. Traballáronse todos os temas
transversais na materia.

5-Programa de recuperación:  Estableceuse un programa de recuperación  eficaz  para  os
alumnos que o necesiten.   Iniciouse o programa de recuperación para os alumnos que o
necesiten.  Non se estableceu un programa de recuperación para os alumnos.

6-Obxectivos  da  materia:  Non  se  alcanzaron  os  obxectivos  da  material  establecidos.
Alcanzáronse parte dos obxectivos da materia establecidos para o curso.   Alcanzáronse os
obxectivos da materia establecidos para este curso.

7-  Competencias:  Non  se  desenvolveron  a  maioría  das  competencias  relacionadas  coa
materia.  Desenvolvéronse parte das competencias relacionadas coa materia.  Logrouse o
desenvolvemento das Competencias relacionadas con esta materia.

8-  Práctica  docente:  A  práctica  docente  non  foi  satisfactoria.   A  práctica  docente  foi
parcialmente satisfactoria.  A práctica docente foi satisfactoria.

Descrición:
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9-Programas de mellora para a práctica docente: Non se deseñaron programas de mellora
para a práctica docente.  Identificáronse os puntos para deseñar un programa de mellora para
a práctica docente.  Deseñáronse programas de mellora para a práctica docente.

10-Materiais e recursos didácticos: Os materiais e recursos didácticos utilizados non foron os
axeitados.  Os materiais e recursos didácticos foron parcialmente adecuados.  Os materiais e
recursos didácticos foron completamente axeitados.

11-  Distribución  de  espazos  e  tempos:  A  distribución  dos  espazos  e  tempos  non  foron
adecuados aos métodos didácticos e pedagóxicos utilizados.  A distribución dos espazos e
tempos foron parcialmente axeitados aos métodos didácticos e pedagóxicos utilizados.   A
distribución dos espazos e tempos foron adecuados aos métodos didácticos e pedagóxicos
utilizados.

12- Métodos didácticos e pedagóxicos: Os métodos didácticos e pedagóxicos utilizados non
contribuíron á mellora do clima de aula e de centro.  Os métodos didácticos e pedagóxicos
utilizados contribuíron parcialmente á mellora do clima de aula e de centro.  Os métodos
didácticos e pedagóxicos utilizados contribuíron á mellora do clima de aula e de centro.

13-  Resultados  da  avaliación:  Os  resultados  da  avaliación  nesta  materia  non  foron
satisfactorios.   Os resultados da avaliación nesta materia foron moderados.   Os resultados da
avaliación nesta materia foron moi satisfactorios.
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Para  a  avaliación  do  proceso  de  ensino  e  a  práctica  docente,  os  dous  profesores  que
impartimos esta materia seguiremos os seguintes indicadores e analizaremos os resultados
nas distintas reunións de coordinacións que teñamos

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.

13. Fomentouse a reflexión e as estratexias sobre a aprendizaxe, a interculturalidade e o

plurilinguismo.

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE
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1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo.

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe.

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada obxectivo.

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

12.  Analízanse e  coméntanse co  alumnado os  aspectos  máis  significativos  derivados  da
corrección das probas, traballos, etc.

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos contidos e criterios de
avaliación.

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación.
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