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ANEXO  

PROGRAMACIÓN FINAL DE CURSO (XUÑO 2022) 

 

1. INTRODUCIÓN 

No seguinte anexo reflíctese a planificación das sesións 

correspondentes ás diferentes materias para o período comprendido 

entre o final do curso escolar coa avaliación ordinaria e a avaliación 

extraordinaria. Grosso modo estase a falar dos días lectivos do mes de 

xuño. As asignaturas ás que se lle aplica esta programación son as 

seguintes: 

- Xeografía e Historia (1º ESO) 

- Xeografía e Historia (2º ESO) 

- Xeografía e Historia (3º ESO) 

- Xeografía e Historia (4º ESO) 

 

2. OBXECTIVOS 

 Os obxectivos que se pretenden acadar a través das sesións son 

os seguintes: 

- Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os 

seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre persoas e grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de 

trato e de oportunidades, como valores dunha sociedade plural, 

preparándose para o exercicio da cidadanía democrática. 

- Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo, como condición para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

-  Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 

dereitos e oportunidades. Rexeitar a discriminación das persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal/ social. Rexeitar estereotipos que supoñan 
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discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia. 

- Fortalecer as capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar prexuízos de calquera tipo, comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

- Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 

información, para adquirir novos coñecementos con sentido 

crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

- Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que 

se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos 

para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

- Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, 

a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 

capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

- Comprender e expresar correctamente, de xeito oral e escrito, en 

galego e castelán, textos/mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, lectura e estudo da literatura. 

- Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 

maneira apropiada. 

-  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e 

historia propias e alleas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 

cultura e sociedade galega, ou a outras culturas mundiais. 

-  Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das 

outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar hábitos de 

coidado e saúde corporais, incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 

toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
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relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e 

o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 

mellora. 

- Apreciar a creación artística e comprender a distinta linguaxe das 

súas manifestacións. 

- Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, 

cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 

conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 

deste dereito. 

- Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como 

elemento fundamental para o mantemento da identidade galega, 

e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

Coas actividades presentadas preténdese traballar as seguintes 

competencias clave 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

CCL 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOXÍA 
CMCCT 

COMPETENCIA DIXITAL CD 
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COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER 

CAA 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC 

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

CSIEE 

CONCIENCIA E EXPRESIONS CULTURALES CCEC 

 

4. METODOLOXÍA 

A metodoloxía que se vai a utilizar será homoxénea para todos os 

grupos e liñas, indistintamente do nivel. Dividirase o alumnado en 2 

partes que, en función da dispoñibilidade de aulas no centro e da 

compatibilidade dos horarios dos docentes do departamento, poderían 

repartirse en 2 espazos ou aulas diferentes.  

O primeiro grupo estará constituído por todos aqueles alumnos e 

alumnas que non aprobaran a materia na avaliación ordinaria. Farán un 

repaso coa supervisión directa do profesor da materia, a partires de 

fotocopias con actividades, diapositivas da materia e o libro de texto. O 

seu traballo será individualizado e o máis adaptado ás dificultades de 

cada un dos estudantes que sexa posible e viable en función da 

situación. 

Por outra banda, o segundo grupo será o de todos aqueles que 

tiveran unha cualificación mínima de 5 na avaliación ordinaria, 

aprobando polo tanto a materia. Neste caso traballarase a partires de 

diferentes dinámicas de grupo aplicadas, o deseño de xogos 

relacionados coas disciplinas de historia, historia da arte e xeografía. 

Unha vez rematado este punto, organizarase un torneo interno da clase, 

utilizando os xogos deseñados polo propio alumnado.  
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Para a recompilación e deseño dos mesmos utilizaranse todos os 

materiais dos que dispón a biblioteca do centro1 (tanto libros como 

material audiovisual), o texto da materia e materiais que o propio 

alumnado puidera aportar das súas casas dun xeito completamente 

voluntario. Ademáis a internet estará dispoñible nas aulas que dispoñen 

de conexión para unha posible búsqueda e achega de información, 

sempre baixo a supervisión do docente. 

5. TEMPORALIZACIÓN 

En total fálase de 3 semanas. En cada unha das semanas 

distribúense 3 sesións por cada unha das materias en cada un dos 

nivéis. Polo que falamos de 9 sesións para cada curso, distribuídas do 

seguinte xeito. 

 

 

GRUPO 1 (ALUMNAS E ALUMNOS SUSPENSOS) 

SEMANA 1 (XUÑO 2022) Repaso contidos 1º TRIMESTRE 

SEMANA 2 (XUÑO 2022) Repaso contidos 2º TRIMESTRE 

SEMANA 3 (XUÑO 2022) Repaso contidos 3º TRIMESTRE 

 

 

GRUPO 2 (ALUMNAS E ALUMNOS APROBADOS) 

SEMANA 1 (XUÑO 2022) Deseño de xogos 

SEMANA 2 (XUÑO 2022) Deseño de xogos 

SEMANA 3 (XUÑO 2022) Torneo de xogos 

 

                                                
1
 Poñendo en marcha deste xeito o plan lector do centro. 
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Os xogos que se pretenden deseñar serían os seguintes, sen 

prexuízo de poder ter que cambialos por cuestións de dispoñibilidade e 

materiais e tempos: 

1º ESO - MONOPOLY FERROLANO  

2º ESO - MONOPOLY FERROLANO 

3º ESO - TRIVIAL (Historia Moderna, Arte moderna) 

4º ESO - TRIVIAL (Historia Contemporánea, Arte contemporánea) 

 

6. CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Procurarase traballar a totalidade dos contidos e estándares de 

aprendizaxe no caso do grupo 1 e na medida do posible tamén no grupo 

número 2. No segundo caso seríamos máis flexibles neste aspecto, 

primando o traballo das competencias clave da materia. 

7. AVALIACIÓN 

A avaliación, debido á diferente situación dos alumnos, será 

distinta para ambos grupos. En caso de ter aprobada a materia ao longo 

das tres avaliacións parciais, o alumnado participará nas actividades 

programadas, valorándose con ata 1 punto na cualificación definitiva da 

avaliación ordinaria. 

                       En caso de non ter acadados os contidos mínimos da 

materia ao longo das tres avaliacións parciais, o alumnado realizará 

actividades de recuperación que serán valoradas da seguinte forma na 

cualificación definitiva da avaliación ordinaria: 

 80% exames e probas escritas 

 20% traballo na aula, exercicios, participación 

 

 

En Ferrol, a 23 de marzo de 2022 

 

 O Xefe do Departamento 

 


