
ACTUALIZADO CURSO 2011-2012

PROXECTO CURRICULAR
I.E.S. CARLOS CASARES

I. A ENSINANZA XERAL OBRIGATORIA

1. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO (Decreto 133/2007)
Artigo 4º.- Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria.

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que 
lles permita:

a) Asumir  responsablemente  os seu deberes,  coñecer  a exercer  os seus dereitos  no 
respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidaridade 
entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 
como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural  e  prepararse  para  o  exercicio  da 
cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual  e en 
equipo  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferente de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre  eles.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e 
mulleres.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información  para, con 
sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir  o  coñecemento científico  como un saber  integrado que se estrutura  en 
distintas  disciplinas,  así  como coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os 
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) 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.
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá,  textos  e mensaxes  complexos,  e  iniciarse no coñecemento, a 
lectura e o estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada.

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia  e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes 
que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas 
do mundo.

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 
persoas, aprender a coidalo, respectar as diferentes, afianzar os hábitos do coidado e 
saúde  corporais  e  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 relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico  de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  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.

n) Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  do  noso  idioma  como  elemento 
fundamental para o mantemento da nosa identidade.

2. OPCIONALIDADE

2.1. Aspectos xerais

A crecente opcionalidade ao longo dos estudios de ensinanza secundaria ten 
como  finalidade  responder  aos  diferentes  intereses  e  motivacións  do  alumnado, 
preparalo para estudios posteriores, e facilitar a súa orientación, tanto académica como 
profesional,  ao  tempo  que  contribúe  á  consecución  dos  obxectivos  xerais  da  etapa 
correspondente.

A opcionalidade  tamén  está  presente,  ademais  de  nas  materias  propiamente 
optativas, na área de Relixión, que é de oferta obrigatoria por parte do centro pero ten 
carácter voluntario para o alumnado (no caso de non querer cursala, terán, no seu lugar, 
ensino da historia e cultura das relixións, ou ben recibirán a debida atención educativa 
que organice o centro) así como na primeira lingua estranxeira, que poderá ser Inglés ou 
Francés. A opción de relixión poderá reconsiderarse ao comezo de cada curso, pero a 
opción da primeira lingua estranxeira deberá manterse ao longo de cada etapa.
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As áreas/materias que teñen unha programación que abarca máis dun curso só 
poderán  ser  elixidas  nos  cursos  superiores  polo  alumnado  que  as  cursou  nos 
correspondentes cursos inferiores.

Considerando  o  carácter  preparatorio  de  estudios  posteriores  que  teñen  as 
materias optativas, é moi importante que a elección destas materias sexa coherente cos 
estudios futuros. En particular, ao alumnado que decida iniciar estudios de bacharelato 
sen ter  cursado as materias  necesarias  na ESO non se lle  pode garantir  o éxito nos 
estudios  (Véxase  o  cadro  correspondente  de  “OPCIONS  DE  4º  CURSO  EN 
RELACIÓN CO BACHARELATO”)

2.2. Oferta de opcións e adxudicación de prazas

.  Na  determinación  da  oferta  de  opcións  para  un  novo  curso  escolar  e  na 
adxudicación de prazas ao alumnado, procederase do xeito seguinte:

1. Antes da fin de cada curso, o alumnado do centro e dos centros adscritos fará 
unha  preinscrición  expresando  a  opción  que  desexa  cursar  no  curso  seguinte.  O 
alumnado novo suxeito a proceso de admisión fará constar a súa opción ao entregar a 
súa solicitude de admisión. O alumnado do centro recibirá a orientación necesaria para 
efectuar  a  súa  opción por  parte  das  titorías,  do  Departamento  de  Orientación  e,  en 
último termo, pola Xefatura de Estudios. A este efecto, as titorías pedirán o consello das 
xuntas de avaliación ao final do segundo trimestre.

2. A Xefatura de Estudios planificará a oferta de opcións para o novo curso 
tendo en conta as preferencias e expectativas do alumnado e as posibilidades do centro.

3. O alumnado que elixiu unha opción non contemplada na oferta do centro para 
o novo curso deberá cambiar a súa opción ao efectuar a matrícula. Cómpre, neste caso, 
que a matrícula se faga canto antes, a fin de ter as máximas posibilidades de elección.

4.  Con  excepción  das  devanditas  reservas,  a  adxudicación  de  prazas  nas 
diferentes opcións farase por orde de matrícula.

2.3. Áreas e materias da ESO

PRIMEIRO CURSO

Áreas comúns:

Lingua Galega, e Literatura,  Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira, 
Ciencias  Sociais,  Matemáticas,  Educación  Física,  Ciencias  da  Natureza,  Educación 
Plástica,  segunda  lingua  estranxeira,  Relixión  ou  as  súas  alternativas  e  proxecto 
interdisciplinar.
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Materias optativas:

Non hai. Excepcionalmente, e previa constatación dun desfase curricular, poderá haber 
alumnos/as que non tiñan Francés, 2º lingua, e o sustituan por apoios complementarios.

SEGUNDO CURSO

Áreas comúns:

O mesmo  que  en  primeiro,  pero  quitando  Educación  Plástica  e  o  Proxecto 
interdisciplinar  e  engadindo  tecnoloxía,  música  e  Educación  para  a  cidadanía  e  os 
dereitos humanos.

Materias optativas:

Igual que en primeiro.

TERCEIRO CURSO

Áreas comúns:

Lingua Galega, Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira, Bioloxía e Xeoloxía, 
Física   e  Química,  Xeografía  e  Historia,  Matemáticas,  Educación  Física,  Educación 
Plástica e Visual, Tecnoloxía, Música, Relixión ou as súas alternativas.

Materias optativas (a elixir unha):

-Segunda lingua estranxeira – Francés
- Cultura Clásica.
- Obradoiro de Iniciativas emprendedoras.

CUARTO CURSO

Todo o alumnado deberá cursar:

Lingua  Galega,  Lingua  Castelá  e  Literatura,  Lingua  estranxeira,  Ciencias 
sociais – Xeografía e Historia, Matemáticas, Ética, Educación física, Relixión/Cultura 
relixiosa.

Ademais deberán cursar 2 das seguintes:

-Bioloxía e Xeoloxía
-Educación plástica e visual
-Tecnoloxía
-Música
-Física e Química
-Latín
-Informática
-Segunda lingua estranxeira

4



Materias  optativas (a  elixir  unha;  salvo  no caso  do  Francés  e  a  Cultura  Clásica,  o 
currículo  das  materias  optativas  de  cuarto  curso  coincide  co  currículo  das 
correspondentes materias optativas de terceiro curso e, polo tanto, non se poderá cursar 
a mesma materia optativa nos dous cursos:.

- Taller de Iniciativas emprendedoras
- Cultura Clásica

En función das distintas asignaturas e buscando unha boa base cara os estudos seguintes, o noso 
IES oferta os seguintes grupos de 4º da ESO.

Relixión Católica Hª e cultura das relixións                Atención educativa

ITINERARIO 1 Bioloxía e Xeoloxía; Informática; Física e Química
ITINERARIO 2 Bioloxía e Xeoloxía; Informática; Latín
ITINERARIO 3 Física e Química; Educación Plástica; Tecnoloxía

OPTATIVAS 

Francés 2º Idioma
Informática
Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras
Cultura clásica
Música

Horario da ESO
Materias Cursos

1º 2º 3º 4º
Bioloxía e xeoloxía - - 2 3*
Ciencias da natureza 4 3 - -
Ciencias sociais, xeografía e historia 3 3 3 3
Educación física 2 2 2 2
Educación para a cidadanía e dereitos humanos - 2 - -
Educación ético-cívica - - - 1
Educación plástica e visual 2 - 2 3*
Física e química - - 2 3*
Informática - - - 3*
Latín - - - 3*
Lingua galega e literatura 4 3 3 3
Lingua Castelá e literatura 4 3 3 3
Primeira lingua estranxeira 3 3 3 3
Segunda lingua estranxeira 2 2 - 3*
Matemáticas 4 4 4 3
Música - 2 2 3*
Tecnoloxía - - - 3*
Tecnoloxías - 3 2 -
Relixión 2 1 1 1
Proxecto interdisciplinar 1 - - -
Titoría 1 1 1 1
Optativa - - 2 3
TOTAL 32 32 32 32
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No cuarto curso o alumnado deberá escoller dúas áreas ou materias de entre as que 
figuran cun asterisco (*).

II. O BACHARELATO
1. OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver nas alumnas e nos alumnos as capacidades que 
lles permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución español e 
do Estatuto  de autonomía  de Galicia,  así  como polos  dereitos humanos,  que 
fomente  a  corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e 
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser Quen de prever 
e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsara 
igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade.

d) Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 
para  aproveitar  eficazmente  as  aprendizaxes  e  mais  como  medio  para  o 
desenvolvemento persoal.

e) Dominar,  tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunca ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principias factores da súa evolución. Participar de 
forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida.
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j) Comprender  os  elementos  e  procedementos  fundamentais  dos  métodos 
científicos e da investigación. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución 
da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade  e  o  respecto  do  medio  natural  e  a  ordenación  sustentable  do 
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

k) Afianzar  o  espírito  emprendedor  con actitudes  de  creatividade,  flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo , autoconfianza e sentido crítico.

l) Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  literaria,  así  como o  sentido  estético, 
como fontes de formación e enriquecemento cultural.

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal 
e social e impulsar condutas e hábitos saudables.

n) Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria.

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material de Galicia e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

2. Itinerarios de Bacharelato.

MATERIAS COMÚNS

Curso primeiro:

As materias comúns do 1º curso de bacharelato son:

- Ciencias para o mundo contemporáneo.
- Educación Física.
- Filosofía e cidadanía.
- Lingua Galega e literatura I.
- Lingua castelá e literatura I.
- Lingua estranxeira I.

Curso segundo:

As materias comúns do 2º curso de bacharelato son:

- Historia de España.
- Historia da filosofía.
- Lingua galega e literatura II.
- Lingua castelá e literatura II.
- Lingua estranxeira II.
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MODALIDADE DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA

As materias da modalidade de ciencias e tecnoloxía son as seguintes:

Primeiro curso:

• Bioloxía e xeoloxía.
• Debuxo  técnico I.
• Física e química.
• Matemáticas.
• Tecnoloxía industrial I.

Segundo curso:

• Bioloxía.
• Ciencias da Terra e ambientais.
• Debuxo técnico II.
• Electrotecnia.
• Física.
• Matemáticas II.
• Química.
• Tecnoloxía industrial II.

Atendendo a unha formación que de  máis posibilidades o noso alumnado, organizamos 
estas materias do xeito seguinte:

1º BACHARELATO:

MODALIDADE  DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA
MATERIAS PROPIAS MATERIAS OPTATIVAS (escoller unha)

- Matemáticas
- Física e Química

Escoller unha materia:
- Bioloxía e xeoloxía
- Debuxo técnico
- Tecnoloxía industrial I

Bioloxía  e xeoloxía 
Debuxo técnico 
Francés
Tecnoloxías da información e comunicación
Música
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2º BACHARELATO

MODALIDADE: CIENCIAS DA NATUREZA E DA SAÚDE
ITINERARIO A ITINERARIO B

MATERIAS 
PROPIAS

MATERIAS 
OPTATIVAS 
(ELIXE 1)

MATERIAS 
PROPIAS

MATERIAS 
OPTATIVAS 
(ELIXE 1)

Matemáticas  II
Física
Química ou 
Debuxo técnico

Francés II
Xeoloxía
Métodos 
estatísticos 
Bioloxía
Debuxo técnico II
Química

CC. Terra e M. 
Ambiente
Química
Bioloxía

Francés II
Matemáticas II
Xeoloxía
Métodos estatísticos

MODALIDADE TECNOLOXÍA
ITINERARIO A

MATERIAS PROPIAS MATERIAS OPTATIVS (ELIXE 1)
Matemáticas II
Física
Debuxo técnico II

Francés
Electrotecnia
Teoloxía industrial II
Mecánica

MODALIDADE DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Atendendo a unha formación que de  máis posibilidades o noso alumnado, organizamos 
estas materias do xeito seguinte:

1º BACHARELATO

MODALIDADE DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
MATERIAS PROPIAS MATERIAS OPTATIVAS (ELIXE 1)
- Historia do mundo contemporáneo
Escolle unha combinación:
-Matemáticas aplicadas  ás CC.SS.
-Economía
-Latín I
- Grego I
-Matemáticas aplicadas ás CC.SS.
-Latín I

-Francés
-Tecnoloxías da información e 
comunicación
-Música
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2º BACHARELATO

MODALIDADE: HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
ITINERARIO A ITINERARIO B

MATERIAS 
PROPIAS

MATERIAS 
OPTATIVAS 
(ELIXE 1)

MATERIAS 
PROPIAS

MATERIAS 
OPTATIVAS 
(ELIXE 1)

-Latín
-Hª da arte
-Grego II ou Hª da 
Música

-Francés II
-Literat. Galega 
S.XX
-Música II
-Hª e Xeogr. De 
Galicia
-Intruducción CC. 
Políticas e S.
-Literatura Hispánic

-Mate. Aplica. 
CCSS II
-Xeografía
-Economía e Org. 
Empresas

-Francés II
-Introd. CC. Polít
-Música II
-Hª e Xogr de Gal.
-Literat. Galega 
Século XX
-Literatura Hispan.

DISTRIBUCIÓN HORARIA

Materias 1º curso Horas
Ciencias para o mundo contemporáneo 2
Educación física 2
Filosofía e cidadanía 2
Lingua castelá e literatura 3
Lingua galega e literatura 3
Lingua  estranxeira 3
Relixión 1
De modalidade 3X4
Optativa 4

Total 32
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Materias 2º curso Horas
Historia de España 3
Historia da filosofía 3
Lingua castelá e literatura 3
Lingua galega e literatura 3
Lingua estranxeira 3
Relixión 1
De modalidade 3X4
Optativa 4

Total 32

3. METODOLOXÍA

3.1. Principios pedagóxicos xerais

Concíbese  a  educación como un proceso construtivo,  no que a  actitude que 
manteñen profesorado e alumnado permite a aprendizaxe significativa.

Como consecuencia desta concepción constructivista da ensinanza, o alumnado 
convértese en motor do seu propio  proceso de aprendizaxe ao modificar el mesmo os 
seus esquemas de coñecemento. Xunto a el, o profesorado exerce o papel de guía ao por 
en contacto os coñecementos e as experiencias previas do alumnado cos novos contidos.

A  concepción  constructivista  da  ensinanza  permite  ademais  garantir  a 
funcionalidade  da  aprendizaxe,  é  dicir,  asegurar  que  o  alumnado  poderá  utilizar  o 
aprendido  en  circunstancias  reais,  ben  levándoo  á  práctica,  ben  utilizándoo  como 
instrumento para lograr novas aprendizaxes.

Para  conseguir unha asimilación real dos coñecementos por parte do alumnado, 
as  aprendizaxes  deben  ser  significativas,  é  dicir,  próximas  ás  súas  experiencias  e 
referentes,  potencialmente  motivadoras  e  realmente  funcionais.  Deben,  así  mesmo, 
implicar unha memorización comprensiva; as aprendizaxes deben integrarse nun amplo 
conxunto de relacións conceptuais e lóxicas do propio individuo, modificando os seus 
esquemas de coñecemento.

En  resumo,  o  proceso  de  aprendizaxe,  entendido  dentro  deste  modelo 
constructivista, cumpre os seguintes requisitos:

• Parte do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.

• Asegura a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 
coñecementos previos e da memorización comprensiva.

• Posibilita que os alumnos e alumnas realicen aprendizaxes significativos por si mesmos.

• Proporciona situacións nas que o alumnado debe actualizar os seus coñecementos.
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• Proporciona situacións de aprendizaxe que teñen sentido para o alumnado, co fin de que 
resulten motivadoras.

As  actividades  puramente  académicas  complementaranse  mediante  a 
organización  de  actividades  extraescolares  fóra  do  horario  lectivo  promovidas  pola 
comunidade educativa  e  consistentes  en conferencias,  cursiños,  proxeccións,  viaxes, 
etc., que sirvan para enriquecer e ilustrar os contidos, actitudes e valores do currículo, 
ampliando ao mesmo tempo os horizontes de comunidade educativa.

En todas as actividades fomentarase o traballo en grupo do alumnado.

3.2. Agrupamento do alumnado

Contémplanse as seguintes formas de agrupamento do alumnado:

• Grupo-clase.  Conxunto  de  alumnos  e  alumnas  dun  mesmo  nivel  que  permanecen 
xuntos cando menos nas áreas comúns e teñen un mesmo titor. Para a distribución do 
alumnado dun mesmo nivel en grupos-clase empregaranse os seguintes criterios:

1. Agruparase o alumnado con opcións similares.

2. Repartirase  o  alumnado  repetidor  do  centro,  así  como  o  alumnado  especialmente 
conflitivo, o máis igualmente posible entre os diferentes grupos-clase.

3. Agruparase o alumnado novo procedente dun mesmo centro.

4. Os grupos-clase resultantes poderanse reordenar despois da avaliación inicial se así o 
acordan a Xefatura de Estudios, o Gabinete de Orientación e as Xuntas de Avaliación.

• Grupo-área.  Conxunto  de  alumnos  dun  mesmo  nivel  que  se  xuntan  nunha  área 
determinada. En xeral,  o grupo-clase coincidirá con cada grupo-área correspondente. 
Non obstante, se nun mesmo grupo-clase se imparten opcións diferentes, haberá áreas 
nas que o grupo-área non coincida con ningún grupo-clase, podendo neste caso incluír 
alumnos ou alumnas de grupos-clase diferentes.

• Grupo de traballo. Dentro de cada grupo-área distribuirase ao alumnado en grupos de 
traballo para a realización das tarefas de aprendizaxe que así o requiran. Dado que se 
necesita  tempo  para  que  os  grupos  de  traballo  cheguen  a  funcionar  axilmente,  é 
importante,  para  unha  boa  organización  das  actividades  de  aprendizaxe,  que  estes 
grupos teñan unha certa estabilidade, tanto dentro dun mesmo grupo-área como ao pasar 
dun grupo-área a outro. En consecuencia, o equipo de profesores e profesoras de cada 
grupo-clase  debaterá  a  composición  dos  grupos  de  traballo  na  sesión  de  avaliación 
inicial, a fin de lograr a maior coincidencia posible entre os grupos de traballo de cada 
grupo-área,  se  prexuízo  da  flexibilidade  inherente  a  este  tipo  de  grupos.  Para  a 
distribución do grupo-área en grupos de traballo teranse en consideración os seguintes 
criterios:

-Procedencia dun mesmo centro.
-Idade.
-Nivel de coñecementos.
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-Ritmo de aprendizaxe.
-Intereses e motivación.

4. Avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado

A avaliación concíbese e practícase da maneira seguinte:

-Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e alumna e na súa situación 
inicial e particularidades.

-Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 
flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación.

-Cualitativa,  na  medida  en  que  se  aprecian  todos  os  aspectos  que  inciden  en  cada 
situación  particular  e  se  avalían  de  forma  equilibrada  os  diversos  niveis  de 
desenvolvemento do alumnado, non só os de carácter cognitivo.

-Orientadora, dado que aporta ao alumnado a información precisa para mellorar a súa 
aprendizaxe e acadar estratexias apropiadas.

-Continua, na medida en que considera a aprendizaxe como proceso, contrastando os 
diversos momentos ou fases. Contémplase tres modalidades:

-Avaliación  inicial.  Proporciona  datos  acerca  do  punto  de  partida  de  cada 
alumno  e  alumna,  constituíndo  unha  primeira  fonte  de  información  sobre  os 
coñecementos  previos  e  as  características  persoais,  que  permiten  unha  atención  ás 
diferenzas e unha metodoloxía adecuada.

-Avaliación  formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, 
proporcionando unha visión das dificultades e progresos de cada caso.

-Avaliación  sumativa.  Establece  os  resultados  ao  termo do  proceso  total  de 
aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos.

A  efectos  de  programación  e  avaliación,  o  curso  escolar  dividirase  en  tres 
trimestres e, en cada un dos trimestres, o profesorado repetirá a secuencia de avaliación 
inicial, avaliación formativa e avaliación sumativa.

Así  mesmo,  contémplase  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de 
autoavaliación e  coavaliación que impliquen ao alumnado no proceso.

4.1.Procedementos e instrumentos
4
5 Observación sistemática:

Escala de observación.
Rexistro anecdótico persoal.

Análise das producións do alumnado:

Monografías.
Resumos.
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Traballos de aplicación e síntese.
Caderno de clase.
Textos escritos.
Producións orais.

Intercambios orais co alumnado:

Diálogo.
Entrevista.
Postas en común.
Asembleas.

Probas específicas:

Obxectivas.
Abertas.
Exposición dun tema.
Resolución de exercicios.

Autoavaliación.

Coavaliación.

4.2. Organización das sesións de avaliación

Sen prexuízo da continuidade da avaliación, o profesorado de cada grupo-clase, 
constituído en xunta de avaliación, reunirase para facer unha avaliación conxunta do 
alumnado nas ocasións seguintes:

a) A finais de Outubro reunirase o profesorado de 1º e 3º da ESO para facer a 
avaliación inicial do alumnado. Esta avaliación basearase en probas específicas 
e na análise dos datos  persoais  e académicos proporcionados  pola titoría.  A 
proba constará de dúas partes:

• Unha correspondente á área de Lingua.
• E outra, á de Matemáticas.

No mes de Setembro quedará concretado o seu contido, previa convocatoria da 
Xefatura de Estudios. Ademais, cada departamento didáctico fará as probas que 
considere oportunas.

b) Ao termo de cada trimestre reuniranse as xuntas da avaliación a fin de realizar a 
avaliación sumativa do alumnado e adoptar as medidas oportunas en función 
dos resultados.  No último trimestre farase a avaliación final,  considerando o 
progreso  do  alumnado  ao  longo  de  todo  o  curso  escolar,  e  decidirase  a 
promoción ou graduación do alumnado de ESO.
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c) No  mes  de  setembro,  despois  da  realización  das  probas  extraordinarias, 
reuniranse  as  xuntas  de  avaliación de bacharelato  para efectuar  a avaliación 
extraordinaria do alumnado.

d) Procurarase  que  haxa  un  membro  do  Equipo  Directivo  nas  sesións  de 
avaliacións. De ter que elixir entre varias, acudirase ás dos cursos máis baixos.

Antes  do  comezo  da  sesión  de  avaliación  dun grupo-clase  determinado,  todo  o 
profesorado  dese  grupo-clase  deberá  ter  cumprimentado  a  acta  correspondente.  Os 
titores terán preparado un estudio mínimo sobre os resultados académicos e actitudes do 
grupo. Logo irase revisando o caso de cada alumno.

A fin de poder conxuntar mellor os horarios, e unicamente no caso das avaliacións 
non finais,  poderanse admitir  coincidencias  no horario  do profesorado que non teña 
máis de cinco alumnos e alumnas nun dos grupos-clase correspondentes.

As xuntas de avaliación adoptarán os acordos pertinentes de modo colexiado.  A 
falta  de  disposicións  concretas  en  sentido  contrario,  o  quórum  necesario  para  a 
celebración  das  reunións  será  de  dous  terzos  dos  seus  membros,  e  os  acordos 
adoptaranse  por  maioría  simple.  A  cualificación  das  diferentes  áreas/materias  do 
currículo non entra dentro da súa competencia.

4.3. Informes de avaliación

Despois de cada sesión de avaliación (excepto da inicial), a titoría colaborará no 
rexistro  informatizado  das  cualificacións globais  de  cada área/materia  e procederá  a 
informar  ao  alumnado  e  ás  súas  familias.  Nos  informes  de  avaliación  recolleranse, 
cando menos, os datos seguintes:

a) As cualificacións globais de cada área/materia cursada polo alumnado, incluíndo as 
materias pendentes de 1º de bacharelato, se é o caso.

b) O número de  faltas  de  asistencia  inxustificadas  do  alumnado  desde  o envío  do 
informe anterior (ou desde principio de curso, no caso do primeiro informe).

PROMOCIÓN EN 1º, 2º E 3º DE E.S.O. 

PROMOCIÓN

1. Ao remate da avaliación de xuño, o alumnado que teña superadas todas as materias  
promocionará ao curso seguinte.

2. No  boletín  das  cualificacións  que  recibirán  as  familias  en  xuño,  o  alumnado  con  
materias  non superadas  en cuxas probas de  setembro lles  sexan esixidos  materiais  
diferentes ao exame tradicional, deberá levar unha anotación especificando cales son  
eses materiais.
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3. Rematadas as probas extraordinarias,  o alumnado promocionará ao curso seguinte  
cando supere todas as materias cursadas ou teña avaliación negativa nunha ou dúas  
materias e, excepcionalmente, en tres, sempre que o equipo docente que imparte no  
grupo considere que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu  
alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa(.As materias son tanto do 
curso no que esta o alumno/a como as pendentes doutros cursos que poidera ter).

4. Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo docente, -a  
instancia  do titor/a-  poderá decidir  a promoción dunha alumna ou un alumno con  
avaliación negativa en tres materias, se considera que a natureza das dificultades non  
lle  impedirá  seguir  con  éxito  o  curso  seguinte,  que  ten  expectativas  favorables  de  
recuperación e que a devandita promoción beneficiará a súa evolución académica.

Para considerar a citada promoción será necesario que:
• A cualificación das probas de setembro sexa igual ou superior a 3 en todas as  

materias ás que teña que presentarse. No caso de ser CCNN de 3º de ESO, a 
materia  suspensa  deberá  ter  un  mínimo  de  3  en  cada  unha  das  que  a  
conforman, Bioloxía e Xeoloxía por unha banda e Física e Química pola outra.

• Que ao longo do curso non se constatara o abandono de ningunha materia.  
Esa  situación  daríase  por  ter  un  número  de  faltas  sen  xustificar  en 
correspondencia  co  número  de  horas  da  materia,  así,  materias  de  1  hora 
semanal:  cando  se  superen  5  horas  sen  xustificar,  materias  de  2  horas  
semanais:  cando  se  superen  10  horas  sen  xustificar,  materias  de  3  horas  
semanais:  cando se  superen  15 horas  sen xustificar  e  materias  de  4 horas  
semanais: cando se superen 20 horas sen xustificar; e por ter máis de 3 probas  
con cualificación inferior a 1.

Prazo  de  xustificación  das  faltas  de  asistencia:  só  se  admitirá  a  
xustificación das faltas na primeira semana despois da incorporación do alumno ás 
aulas.
Esta situación excepcional só se dará unha vez na etapa.

5. Con máis de 3 materias suspensas repítese curso.
                                                                                                                    

TITULACIÓN NA ESO

1. O alumnado que ao rematar a Educación Secundaria Obrigatoria superase todas as  
materias e alcanzase as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título  
de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

2. Así mesmo, poderá obter o citado título aquel alumnado que, unha vez realizadas as 
probas extraordinarias,  finalice  a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas 
materias e, excepcionalmente, en tres, sempre que o equipo docente que imparte no  
grupo considere que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu  
alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa.  Neste caso, nas materias  
avaliadas  negativamente  na  convocatoria  de  xuño,  deberá  obter  na  convocatoria  
extraordinaria  de  setembro  unha  cualificación  mínima  de  3  (tres)  [catro???,  
dous???] para optar a obter a citada titulación.  [O alumnado que durante o curso 
abandonase a materia,  terá  opción  a superala  na convocatoria  extraordinaria  de  
setembro, sempre e cando a supere coa cualificación cando menos de 5 (cinco) e que  
non figure NON PRESENTADO na materia ou materias avaliadas negativamente.] 
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3. O alumnado que logo da avaliación de setembro teña unha materia non superada,  
obterá o título da ESO sempre que non teña abandonada esa materia. O abandono 
quedará constatado se:

• Ten un número de faltas non xustificadas en correspondencia co número de 
horas da materia, así, materias de 1 hora semanal: cando se superen 5 horas  
sen xustificar, materias de 2 horas semanais: cando se superen 10 horas sen 
xustificar,  materias  de  3  horas  semanais:  cando  se  superen  15  horas  sen 
xustificar  e  materias  de  4 horas  semanais:  cando se  superen 20 horas  sen 
xustificar; e por ter máis de 3 probas con cualificación inferior a 1.

 Prazo de xustificación das faltas de asistencia: só se admitirá a xustificación das  
faltas na primeira semana despois da incorporación do alumno ás aulas.

• Ter máis de 3 probas con cualificación inferior a 1.

4. O alumnado que logo da avaliación de setembro teña dúas materias non superadas,  
obterá o título sempre que:

• As materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente dúas de entre  
as instrumentais básicas: Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua Galega.

• Que en cada materia avaliada negativamente obteña unha cualificación igual  
ou superior a 3.

• Non teña abandonada ningunha materia. O abandono producirase segundo se  
establece no artigo 3.

5. Excepcionalmente,  o  alumno  que  finalice  a  etapa  con  avaliación  negativa  en  tres  
materias poderá obter o título sempre que concorran todas as circunstancias seguintes:

• Que as materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente dúas de entre  
as instrumentais básicas: Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua Galega.

• Que en cada materia avaliada negativamente obteña unha cualificación final igual  
ou superior a 3.

• Que non teña abandonada ningunha materia. O abandono producirase segundo se  
establece no artigo 3.

Só  se  contemplará  a  titulación  con  tres  materias  suspensas,  cando  sexa  a  última  
oportunidade de titulación para o alumno.  

PROMOCIÓN E TITULACIÓN EN PDC

1. O alumnado que curse Programas de Diversificación Curricular obterá o título de  
graduado en Educación Secundaria Obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias  
que  integran  o  programa.  Así  mesmo,  poderá  obter  o  mencionado  título  aquel  
alumnado que, tendo superado os dous ámbitos,  teña avaliación negativa nunha ou 
dúas materias e, excepcionalmente, en tres se o equipo docente considera alcanzadas,  
ao final  do Programa de Diversificación Curricular,  as  competencias  básicas  e  os  
obxectivos xerais para a etapa.
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2. O alumnado que finalice  a  etapa con avaliación negativa  nunha ou dúas materias  
poderá obter o título sempre que en cada materia avaliada negativamente obteña unha 
cualificación final igual ou superior a 3.

 E cando non teña abandono de ningunha materia. O abandono quedará constatado se:
• Ten un número de faltas non xustificadas en correspondencia ao número de  

horas semanais da materia ou ámbito; ámbitos de 9 horas semanais: cando se  
superen  45  horas  sen  xustificar,  ámbitos  de  8  horas  semanais:  cando  se  
superen 40 horas semanais sen xustificar, materias de 3 horas semanais: cando 
se superen 15 horas sen xustificar e materias de 2 horas semanais: cando se  
superen 10 horas sen xustificar.

Prazo de xustificación das faltas de asistencia: só se admitirá a xustificación das  
faltas na primeira semana despois da incorporación do alumno ás aulas.
• Ten mais de 3 probas con cualificación inferior a 1.

3. Excepcionalmente,  o alumnado que finalice a etapa con avaliación negativa en tres  
materias poderá obter o título sempre que concorran todas as circunstancias seguintes:

• Que en cada materia avaliada negativamente obteña unha cualificación final  
igual ou superior a 3.

• Que non teña abandonado ningunha materia. O abandono quedará constatado  
segundo se establece no artigo 3.

TITULACIÓ ALUMNADO DO PCPI

O alumnado  que  curse  un  programa  de  cualificación  profesional  inicial  obterá  o  título  de 
graduado en educación secundaria se supera os módulos obrigatorios e os voluntarios aos que 
fai referencia o artigo 16.6º do Decreto 133/2007, do 5 de xullo.

RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES EN SECUNDARIA. (D.OG. 7 de Xaneiro 
de 2008)

1. alumnado  que  promocione  de  curso  sen  ter  superado  todas  as  materias  seguirá  un 
programa de reforzo destinado a recuperar  as aprendizaxes  non adquiridas  e deberá 
superar a avaliación correspondente ao devandito programa.

2. A avaliación do programa de reforzo será tida en conta para os efectos de cualificación 
das materias non superadas. 

3. Correspóndelles aos departamentos didácticos a organización destes programas.

4. Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte docencia.
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5. Os  centros  educativos  organizarán  os  procesos  de  avaliación  da  recuperación  das 
materias pendentes.

1. PUNTUALIDADE E FALTAS DE ASISTENCIA

 Os alumnos/as que cheguen tarde ao centro (a partir  das 9:00, ou das 
17:00) serán apuntados nun listado en Conserxería. Se non dispoñen de 
xustificación escrita, terán que pasar un recreo na “aula de estudo” por 
ser  considerado  o  retraso  inxustificado  motivo  de  falta  leve.  A 
acumulación de retrasos será constitutiva de falta grave.

 Os  alumnos/as  que  cheguen  tarde  a  clase  sen  motivo  xustificado 
(indisposición comunicada  ao  profesor de garda ou outro, ou ter sido 
requeridos por algún profesor con motivo xustificado) tamén incorrerán 
en falta leve, tendo que pasar un recreo na aula de estudo. Isto debe ser 
comunicado polo profesor á Xefatura de Estudos.

 As  faltas  de  asistencia  deberán  ser  xustificadas  cos  impresos 
correspondentes o mesmo día en que o alumno se reincorpore a clase ou, 
ao máis tardar, dentro desa semana.

2. PERMANENCIA NO CENTRO E COMPORTAMENTO

 Os alumnos/as de Secundaria e PCPI non sairán da aula nos cambios de 
clase, agás que deban desprazarse a outra aula ou taller. Só poderán saír, 
se é preciso, con permiso dun profesor.

 Os alumnos/as de Bacharelato poderán saír  da aula entre clases,  se  é 
preciso, mantendo o comportamento debido.

 Os alumnos/as de Secundaria  e PCPI non poderán permanecer  nas aulas 
durante os recreos.

 A permanencia  dos  alumnos/as  nas  aulas  ou  os  desprazamentos  polo 
centro  (corredores,  escaleiras,  entrada)  faranse  mantendo  o  respecto 
debido a toda a comunidade educativa, é dicir, sen correr, patinar, berrar, 
insultarse ou pelexar “nin de broma”. Estes feitos serán constitutivos de 
falta coa sanción correspondente.

 Non está permitido consumir alimentos, bebidas, galdrumadas, etc. Máis 
que na cafetería ou fóra do centro. Convén recordar tamén a prohibición 
de fumar.
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 Os alumnos non poderán acudir á cafetería fóra dos recreos, agás que 
exista un motivo xustificado.

3. LIMPEZA E COIDADO DO MATERIAL

 Os alumnos deben contribuír a manter a limpeza das aulas e corredores, 
facendo uso das papeleiras.

 Tamén se respectará a limpeza das paredes, facendo uso do taboleiro que 
existe en cada aula para calquera tipo de comunicación.

 Cada alumno será responsable de limpeza e conservación da súa mesa e 
cadeira.  Para  iso  etiquetaranse  as  mesas  e  cadeiras  con datos  do  seu 
usuario. Se os alumnos deben cambiar de posición na aula, trasladaranse 
coa súa mesa e cadeira. Os titores velarán periodicamente pola limpeza 
de mesas e cadeiras.

 O  incumprimento destas normas de limpeza por parte dos alumnos será 
constitutiva de falta.

 En canto aos desperfectos, de non aparecer o responsable, e por acordo 
do Consello Escolar, terán que ser pagados por todo o grupo ou corredor. 
No capítulo dos desperfectos incluirase o dano á pintura das paredes.

 No comezo do curso, os alumnos farán, en presenza do seu titor, unha 
relación de desperfectos que será entregada á Xefatura de Estudos.

PLANO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Obxectivos.

a) Promover a plena integración do alumnado no centro e no medio no que vive.

b) Determinar pautas de actuación educativa para alumnado con NEEs do centro.

• Avaliación das necesidades de alumnos con  fracasos nas aprendizaxes.

• Organización das respostas educativas dos alumnos con NEEs.

• Promover  a  implicación  das  familias  nas  actividades  de  axuda  e  reforzo  nos 
procesos de aprendizaxe.

Planificación xeral e definición de accións prioritarias.
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1. Identificación das dificultades e diagnóstico das potencialidades educativas 
do alumnado con NEE.

2. Colaborar  na elaboración do proxecto educativo e curricular  do centro 
incluíndo programas e actividades para a atención á diversidade.

3. Demandar información dos centros de procedencia dos alumnos e analiza-la 
información aportada.

4. Realizar unha valoración das necesidades dos alumnos partindo da avaliación 
inicial.

5. Propoñer  o  plan  de  atención  ás  necesidades  dos  alumnos  (Apoio,  Reforzo  
Educativo,  Adaptación  Curricular,  Diversificación  Curricular,  Agrupamento  
Específico  e  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial)  segundo  as  súas  
necesidades.

6. Promover  e  desenvolver  Programas  específicos  para  o  alumnado  que 
prolonga a escolaridade.

7. Informar ós pais  e  nais  do alumnado con NEEs do modo de acceso ós 
recursos asistenciais e de tratamento do concello da zona.

8. Solicitar a colaboración dos pais e nais no fogar para certas actividades que 
axuden  a  resolver  as  necesidades  do  alumnado  con  dificultades  da 
aprendizaxe e NEEs.

9. Axudar ós pais e nais a comprender as aptitudes dos seus fillos e fillas, a 
aceptar a súa problemática e no seu caso aceptar as NEEs.

10. Facer un seguimento continuado do programa de diversificación curricular.

11. Cooperar no deseño e elaboración de reforzos pedagóxicos, adaptacións 
ou modificacións curriculares, creando materiais e propostas de actividades 
ó respecto.

12. Colaborar no seguimento e avaliación dos programas e adaptacións para 
alumnado que forma parte dos Agrupamentos Específicos.

13. Colaborar no seguimento e avaliación dos programas e adaptacións para 
alumnado con NEEs.

14. Potenciar a colaboración dos pais e nais, e en especial dos de alumnado con 
NEEs., para implicalos en actividades de apoio á aprendizaxe e orientación 
dos seus fillos e fillas.

15. Coordinarse  con  outros  servicios  da  comunidade  que  atendan  aspectos 
específicos  do  alumnado  con  NEEs.  (Sanidade,  INSERSO,  Equipos  de 
Orientación Específicos, ... )
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16. Colaborar  na  elaboración de programas  de ampliación e proacción para 
alumnado relevante e ben dotado.

Estratexias de intervención. Actividades.

1. Participar dentro do proceso de avaliación psicopedagóxica,  tanto facendo a 
avaliación das aptitudes e capacidades como na recollida dos datos aportados 
polo conxunto do profesorado que intervén co alumno con NEEs.

2. Recollida,  selección e  elaboración  de material  de apoio  para  actividades  de 
reforzo o para levar a cabo as adaptacións do currículo pertinentes.

3. Desenvolvemento do Programa de Diversificación Curricular, proporcionando 
material, recursos metodolóxicos e didácticos, así como soporte técnico.

4. Proporcionar materiais, instrumentos e técnicos para o desenvolvemento dos 
programas dos Agrupamentos Específicos.

5. Entrevistas coas familias para mellorar a súa colaboración e a integración na 
comunidade escolar.

6. Deseño de actividades que melloren a integración e o desenvolvemento persoal 
dos alumnos con NEEs.

7. Información ós profesores e titores das características dos alumnos.

8. Buscar  e  identificar  puntos  de  información  para  iniciación  profesional  e  a 
inserción laboral dos alumnos con NEEs.

9. Desenvolvemento do Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) para 
atender aqueles alumnos que non conseguiron ou non están en condicións de 
conseguir  o  título  de  Graduado en  Ensino Secundario  e  quedarían  fóra  do 
sistema educativo ordinario.

10. Seguimento  dos  alumnos  do  PCPI,  así  como  a  procura  da  súa  inserción 
sociolaboral.

11. Analizar o sector productivo da comarca e iniciar o trámite da posibilidade de 
prácticas dos alumnos do PCPI.

Criterios de avaliación do plan.

Os criterios de avaliación terán como indicadores os distintos obxectivos marcados 
por este plan.
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Así mesmo para dar mais  obxectividade ó mesmo proceso de avaliación terase en 
conta non só os aspectos cuantitativos senón tamén os cualitativos que sinalamos a 
continuación:

• Valoración da efectividade das medidas e actuacións levadas a cabo.

• Demanda da comunidade escolar cara as diferentes actuacións.
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REFORZO EDUCATIVO
Adaptación curricular non significativa

Definición: Proposta curricular que 
afecta á opción metodolóxica de cada 
profesor (elementos non prescriptivos 
do currículo):

 secuencia e organización de 
contidos

 secuencia e tipo de actividades
 agrupamentos de alumnos/as
 organización da aula
 formas e instrumentos de 

avaliación
 ...

Obxectivo:
Consolidar contidos básicos para 
aprendizaxes posteriores nunha ou 
varias áreas.

Elaboración:
a) Profesor/a de área ou materia
b) Coñecemento do titor
c) Comunicación ó equipo directivo
d) Comunicación á familia

Tipo de medida de atención á diversidade:
Ordinaria
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ORGANIZACIÓN
Desdobramentos  transitorios nas 
áreas:
1. Lingua e Literatura

•  Matemáticas
• Ciencias da Natureza
 Ciencias Sociais
Poden  permanecer  0  100%  do 
horario semanal destas áreas.
Nº  máximo  períodos  lectivos 
semanais igual ou menor de 12 h. 
(40% do horario semanal)

METODOLOXÍA
• Proxectos  de 

traballo  ou 
unidades 
didácticas.

• Carácter  práctico 

PROCESO
a) Xefatura  de estudios/titores/Dpto.   

de Orientación:
.  Selección  de  alumnos  (informe 
individualizado do titor/Dpto. Orient.)
.  Concrección  das  áreas  propostas 
para cada alumno
• C.C.P. :   

. Proposta xeral de áreas
 Dptos. Didácticos  :
.  Programacions  didácticas 
adaptadas

1. Inspección educativa:  
. Aprobación da proposta

GRUPOS
• Número máximo de alumnos: 

15
a) Cada alumno pertence a 

un grupo de referencia

AGRUPAMENTOS 
ESPECÍFICOS

Medidas de apoio ás aprendizaxes básicas de alumnos 

Alumnos/as que con esta medida poden 
seguir o proceso ordinario de ensino – 
aprendizaxe.

Reflíctese como Reforzo:
a) No expediente do alumno/a
b) Non terá constancia no libro de 

escolaridade
c) É requisito previo para a participación 

nun Programa de Diversificación 
Curricular.

DESTINATARIOS

1. Atraso  académico 
xeralizado.

1. Cursaron 1º ciclo e non 
acadaron os obxectivos 
mínimos.

• Alumnos  que  con  esta 
medida  poden  acadar 
mellores resultados.
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CURRÍCULO
1. Os  mesmos  obxectivos  cos  do 

grupo de referencia
1. Excepcionalmente,  pódense 

adaptar  obxectivos  da  etapa 
anterior

ORGANIZACIÓN: 

Poderán recibir apoio na aula ordinaria, se así o 
requiriesen en horas que se imparta unha materia 
determinada (preferentemente instrumentais).

Tamén poderán recibir apoio nunha aula específica 
en certas materias, cando esta modalidade facilite 
o desenvolvemento dos alumnos/as. Neste caso 
non deberá estar fora da aula ordinaria a totalidade 
das horas que se imparta dita materia e a 
profesora de apoio coordinará en todo momento os 
contidos coa profesora da aula ordinaria.

GRUPOS: 

Reducidos  entre  1  e  5 
alumnos/as

DESTINATARIOS: 

alumnos/as  da  ESO,  que  polas  súas 
discapacidades  ou  dificultades  importantes 
non  poidan  seguir  a  adquisición  das 
aprendizaxes na aula ordinaria e precisen un 
apoio de tipo individualizado.

APOIO INDIVIDUALIZADO

DURACIÓN:

Mentras  non  se  dean  as 
condicións  óptimas  para 
incorporarse  á  aula 
ordinaria. Para  iso  farase 
un  seguimento  continuado 
da evolución  das  súas 
aprendizaxes.

FINALIDADE: 

posibilitar que os alumnos/as 
que posúan importantes 
dificultades cognitivas poidan 
desenvolver as súas 
capacidades de aprendizaxe.



PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR

Decreto 133/2007 e Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de 
diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria (DOG 21/08/2007)

Finalidade:

Características principais dos Programas de Diversificación Curricular:

¿Quen? Requisitos do alumnado:
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Acada-los 
obxectivos  da 
E.S.O.

Título de graduado en Educación  Secundaria

a) Adaptados ás condicións e necesidades dos alumnos.

b) Dentro do marco de referencia do currículo ordinario: coherente 
e equilibrado.

c) Prioridade: aprendizaxes funcionais.

d) Máxima proximidade ó currículo ordinario.

e) Intenso seguimento e apoio titorial.

f) Impartido en grupos.

g) Viables no marco organizativo do Centro.



Duración:

   

Estructura dos programas de diversificación:
Titoría (1h.)

II 3 Áreas do currículo común:
1º ano: Tecnoloxía (3h.), Educación Física (2h.) e Educación Plástica  e 
Visual (2h.)
2º ano: Tecnoloxía (3h.), Educación Física (2h.) e Música (3h.)
Ademáis Relixión ou alternativa (1h.).

III 3 Áreas de coñecemento globalizadas:
 Ámbito lingüístico e social (Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e 

Literatura e Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. (9 h.)
 Ámbito científico (Matemáticas e Ciencias da Natureza. (9 h.)
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► Destinatarios:

• Dificultades generalizadas de aprendizaxe.

• Ter sido obxecto doutras medidas de atención á diversidade, sen que resultasen suficientes para a 
recuperación das dificultades, e atoparse en situación de risco de non alcanzar as competencias básicas 
e obxectivos da etapa.

• Existir expectativas de acadar as competencias e obxectivos da etapa  coa incorporación ao programa, e 
acadar o título en ESO

► Condicións de acceso:

a) Ter cursado 2º de ESO,  non estar en condicións de promocionar ao   seguinte curso e que xa 
repetise unha vez na etapa.

b) Tras cursar 3º de ESO, non estar en condicións de promocionar.

c) Tras repetir 3º de ESO, e non superalo

d) Ter cursado 4º de ESO sen superalo e ter repetido unha vez na etapa.

■    Procedemento de incorporación

• Informe do Titor ou Titora.

• Informe do Departamento de Orientación.

• Aceptación dos pais ou titores.

• Autorización da Inspección.

4 15 anos. 
5 Repetiron en 1º ou 2º
6 Cursaron 1º e 2º da 

ESO e non 
promocionaron.

7 16 ou 17 anos.
8 Cursaron  3º da ESO 

e non promocionaron.

9 17 anos.
10 Cursaron 4º da ESO 

sen superalo.
11 Non poden repetir.

Dous anos

Un ano



 Área de lingua extranxeira (3 h.)
IV Unha materia optativa por ano que o alumnado elixirá entre as que se 

imparten no centro (2 h.)

Elementos dos programas base de Diversificación Curricular:

• Principios pedagóxicos, metodolóxicos e de Organización.
• Criterios e procedementos de acceso e selección do alumnado.
• Currículo e horario semanal das Áreas Específicas.
• Determinación de Materias optativas (A lo menos unha de Iniciaciación 

Profesional)
• Criterios organizativos: agrupamento de alumnos, espacios, horarios e 

utilización de recursos materiais.
• Criterios e procedementos para a avaliación e revisión do propios programas 

base.

Orde  13  de  xullo  de  2011  pola  que  se  regulan  os  programas  de  cualificación  
profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 21 xullo 2011)

Finalidade: Previr o abandono escolar antes da finalización da escolaridade obrigatoria.

Obxectivos:
• Conseguir  competencias  propias  dunha cualificación  profesional  de 

nivel  1  da  estrutura  do  Catálogo  nacional  de  cualificacións 
profesionais.

• Posibilidade dunha inserción  sociolaboral satisfactoria.
• Ampliación  das  competencias  básicas  para  proseguir  estudios  nas 

diferentes ensinanzas por medio da superación da proba de acceso a 
ciclos formativos de grao medio.

• Acceso directo  a  ciclos  formativos  de grao medio cando supere  os 
módulos obrigatorios do programa.

• Obter  o  título  de  graduado  en  educación  secundaria  cando  supere 
todos os módulos do programa.

Destinatarios:

a) Alumnado  escolarizado  con  dificultades  de  aprendizaxe  que  acepte  o  marco 
escolar e valore continuar a súa formación nun ámbito profesionalizador, ou ben 
que se atope en grave risco de abandono escolar.

b) Alumnado desescolarizado por abandono do sistema educativo ou por proceder 
doutros países, que desexe acceder ao mercado laboral coa acreditación dunha 
cualificación profesional de nivel 1
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c) Alumnado  con  necesidades  educativas  especiais  asociadas  a  condicións  de 
discapacidade ou trastornos graves de conduta que teña cursada a escolarización 
básica en centros ordinarios ou de educación especial, co fin de facilitar a súa 
inserción laboral. 

ESTRUCTURA DOS PCPI

1º CURSO 2º CURSO

                             MÓDULOS 
OBRIGATORIOS 

MÓDULOS OBRIGATORIOS ( 1º  
cuadrimestre)

 Módulos formativos 
( materias) de carácter 
xeral:

- Competencia comunicativa e dixital  I 
(linguas)

- Sociedade e cidadanía  I  (sociais)
- Científico- matemático  I
- Módulo de iniciativa persoal e relacións 

laborais
- Módulos específicos profesionais 

(formación en centros de traballo, 
prácticas en empresa)

* Si se suspende unha materia das  anteriores, 
se ten que repetir curso completo

 Módulos formativos 
(materias) de carácter 

xeral:
- Competencia comunicativa e dixital II 
- Sociedade e cidadanía  II
- Científico- matemático  II
- Módulo de formación complementaria 

de acceso a ciclos.

Acceso a ciclos formativos 
de grao medio ► 

MÓDULOS VOLUNTARIOS   (2º 
cuadrimestre)

 Módulos conducentes á 
obtención do título de graduado 

en ESO
 Ámbito da comunicación (incluirá 

aspectos básicos das materias de 
lingua castelá, galega e inglés)

 Ámbito social (incluirá aspectos 
básicos das materias de ciencias 
sociais, xeografía e historia, 
educación para a cidadanía, 
educación plástica e visual, e música.

 Ámbito científico-tecnolóxico (incluirá 
aqueles referidos a ciencias da 
natureza, matemáticas, tecnoloxía, e 
aqueles relacionados ca saúde e o 
medio natura recollidos en educación 
física)
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Requisitos de acceso:

- Alumnado entre 15 e 21 anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, e que 
non cursase con anterioridade outro PCPI.

Procedemento de incorporación:

-     Conformidade do alumno/a, dos pais ou titor/a legal
- Informe do titor/a
- Informe do Dpto de Orientación
- Autorización da inspección educativa no caso de alumnado en idade de escolarización 

obrigatoria.
- No caso de alumnado maior de 16 anos autorización da dirección do centro.

Certificacións:

- O alumnado que teña superados todos os módulos profesionais de que se compón o 
PCPI,  recibirá  una  certificación  académica,  que  terá  efectos  de  acreditación  de 
competencias  profesionais  adquiridas  en  relación  co  Sistema  de  Nacional  de 
Cualificacións e Formación Profesional.

- O alumnado que teña superado todos os módulos obrigatorios (módulos profesionais e 
formativos de carácter  xeral),  recibirá  unha certificación académica,  que permitirá o 
acceso aos ciclos formativos de grao medio, nas condicións que se establezan.

- A superación de todos os módulos do programa dará dereito á obtención do título de 
graduado en educación secundaria.  
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