PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS
1. Os departamentos didácticos dos centros docentes desenvolverán o currículo
establecido mediante a programación didáctica de cada materia de cada curso que teña
encomendada na organización docente do centro.
2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular
específico e necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado
de maneira coordinada entre o profesorado integrante do departamento.
3. As programacións didácticas do noso centro incluirán en cada materia un índice
cos seguintes elementos comúns:
1) Introdución e contextualización.
2) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción dos
estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís
competenciais.
3) Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de
aprendizaxe e competencias clave.
4) Grao mínimo de consecución para superar a materia.
5) Secuenciación e temporalización das unidades didácticas
6) Concrecións metodolóxicas que require a materia.
7) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.
8) Avaliación:
Criterios de avaliación
Procedementos e instrumentos de avaliación
Criterios de cualificación
9) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
10) Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de avaliación das
materias pendentes.
11) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato.
12) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados.
13) Medidas de atención á diversidade.
14) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.
15) Contribución do departamento ao Proxecto Lector
16) Contribución do departamento ao plan TIC
17) Contribución do departamento ao Plan de Convivencia.
18) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento
didáctico.
19) Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS
BÁSICAS NA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Según a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre
as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, as competencias clave do currículo
para educación secundaria e bacharelato serán as seguintes:
Comunicación linguüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e expresións culturais
(CCEC).
Na avaliación final de cada curso realizarase unha valoración das competencias clave.
Os resultados reflectiranse no consello orientador, expresándose nos termos de:
insuficiente (IN), de 0 a 4, para as cualificacións negativas; e suficiente (SU) 5, ben
(BE) 6, notable (NT) 7 e 8; ou sobresaliente (SB) 9 e 10, para as cualificacións
positivas.
Para a obtención desta cualificación cada departamento na súa programación
didáctica explicitará en que porcentaxe contribúe a súa materia. Así, a nota final
de cada competencia será a media ponderada das aportacións de todas as
materias. Para adaptar o resultado cuantitativo ao seu correspondente cualitativo
redondearase sempre que a centésima supere o 0,51. Por exemplo, cunha media
dun 4,51 ou centésima superior, a cualificación da competencia será suficiente
(SU).
Na avaliación extraordinaria, para a obtención da cualificación das competencias
collerase a nota máis alta entre a de xuño e a de setembro, agás que o alumno non
se presente ao exame sen causa xustificada, en cuxo caso o cálculo farase coa nota
de setembro.
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1. E.S.O.
1.1. PROMOCIÓN
1. As decisión sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán
adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores/as do alumno/a, atendendo ao
logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias
correspondentes.
2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as
materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e
repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas
materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou
Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.
De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna
con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes
condicións:
a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua
Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa
non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten
expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución
educativa.
c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador
Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua
Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas,
cando o equipo docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o
curso seguinte, que teñen expectativas favorables de recuperación e que a promoción
beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á
alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.
No noso centro trataranse como excepcionalidades aqueles casos nos que algún
membro do equipo docente ou a orientadora teña datos que a xustifiquen, en cuxo
caso analizaranse as circunstancias do alumno por parte do equipo docente que
terá que tomar decisións ao respecto. A promoción ou non decidirase por maioría
absoluta na xunta de avaliación.
As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria
obrigatoria consideraranse como materias distintas.

3. Repetición
O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis no
mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas
veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en
terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime ordinario cursando
educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de idade, feitos no ano no que
finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en cuarto curso se
non repetiu nos cursos anteriores da etapa.
1.2. TITULACIÓN
(RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018. DOG do 22 de maio)
1. O alumnado que ao rematar a educación secundaria obligatoria teña avaliación
positiva en todas as materias e acadar os obxectivos da etapa e adquiridas as
competencias correspondientes obterá o título de graduado en educación secundaria
obligatoria.
2. Asimesmo, obterá o título aquel alumnado que, una vez realizadas as probas
extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nun máximo de dúas
materias, siempre que no sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura e
Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas e que o equipo
docente considere que o alumno ou alumna acadra os obxetcivos da etapa e
adquiridas as competencias correspondentes.
3. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como
materias distintas.
4. A nota media da etapa será o promedio das cualificaciones numéricas obtidas en
cada unha das materias cursadas na etapa, expresada nunha escala de 1 a 10 con dúas
cifras decimais, redondeada á centésima más próxima e, no caso de equidistancia, á
superior. A estes efectos, a situación de «non presentado/a» (NP) na avaliación
extraordinaria equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma materia na
avaliación ordinaria.
5. No caso do alumnado que finalice a etapa despois de cursar un programa de mellora
da aprendizaje e o rendemento (PMAR), o cálculo da cualificación final farase sen ter
en conta as cualificacióna obtidas nas materias que non supertara antes da data da súa
incorporación ao programa, cando ditas materias estiviesen incluídas en algún dos
ámbitos e o alumno ou alumna superara este ámbito.
2.
BACHARELATO
2.1. PROMOCIÓN
1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato
cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas
materias, como máximo.

En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de
primeiro. O centro organizará as consecuentes actividades de recuperación e a
avaliación das materias pendentes.
Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o
alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de
libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con
independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do
devandito bloque.
Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3
doDecreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, os
alumnos e as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa
vez como máximo, aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha
segunda vez, logo dun informe favorable do equipo docente.
2. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa
nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as
materias superadas, ou optar por repetir o curso completo.
Continuidade entre materias de bacharelato
A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI do DECRETO
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia estará condicionada á
superación das correspondentes materias de primeiro curso indicadas no devandito
anexo, por implicar continuidade.
Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a
correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta
considere que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir
con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia
de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será
computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a
segundo.
2.2. TITULACIÓN
Obtense aprobando todas as asignaturas de 1º e 2º de Bacharelato.
No título constará a modalidade pola que o alumno cursou o Bacharelato, así como a
cualificación final que será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en
cada materia cursada, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada
á centésima.

OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONRA
ESO
(RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017. DOG do 8 de agosto)
O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño de cuarto curso,
obteña unha nota media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de
Matrícula de Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ao
5% ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no
centro educativo en cuarto curso.
En todo caso, esta distinción adoptarase conforme aos criterios previamente acordados e
establecidos na CCP e consignarase nos documentos de avaliación mediante unha
dilixencia específica.
No IES David Buján outorgarase a matrícula de honra a aqueles alumnos ou alumnas
que obteñan a nota máis alta despois de facer a media da etapa, sempre que esta sexa
igual ou superior a 9.
En caso de empate teranse en conta as notas pola seguinte orde:
1º A nota media máis alta de 4º de ESO
2º A nota media máis alta de 3º de ESO
3º A nota media máis alta de 2º de ESO
4º A nota media máis alta de 1º de ESO
BACHARELATO
(ORDE do 5 de maio de 2011)
Poderase conceder matrícula de honra a un número de alumnos ou alumnas non
superior a un 5% do total do alumnado de 2º curso do bacharelato sempre que
obtivesen no 2º curso unha nota media igual ou superior a 9.
En caso de empate no noso centro teranse en conta as notas polo seguinte orde:
1º A nota media máis alta en 1º de bacharelato
2º A nota media máis alta en 2º sen redondeo
1º A nota media máis alta en 2º ponderada segundo as horas de cada materia.

PROCEDEMENTO PARA A ACREDITACIÓN DE
PREVIOS
(DECRETO 86/2015)
(RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018. DOG do 22 de maio)

COÑECEMENTOS

No Anexo VI do Decreto 86/2015 recóllense unha serie de materias que implican
continuidade dentro do Bacharelato. Esta continuidades supón que “a superación das
materias correspondentes do 2º curso está condicionada á superación das materias
correspondentes do 1º curso [...] Non obstante o alumnado poderá cursar en 2º curso
materias condicionadas á superación de materias non cursadas en 1º curso” por algún
dos seguintes procedementos:
1º Cursando como pendentes e superando as correspondentes materias de 1º:
Este procedemento é obrigado para todas as materias troncais xerais e para o
resto das materias de continuidade incluídas no axexo VI que deben ser cursadas
e cualificadas obrigatoriamente:
As materias cursadas e superadas por este procedemento computarán en todos os casos
como materias esixibles para a obtención do título.
2º Acreditando coñecementos previos suficientes
Este procedemento pode levarse a cabo coas materias que non sexan troncais xerais
incluídas no Anexo VI.
Para a aplicación deste procedemento cada departamento didáctico fará constar na
súa programación os criterios e procedementos para avaliar e acreditar os
coñecementos previos da materia correspondente de 1º de bacharelato.
O profesor da materia de 2º deberá aplicar os procedementos que consten na
programación do seu departamento.
A data límite para a realización desta acreditación será antes do inicio das actividades
lectivas.
CAMBIO DE MODALIDADE AO PROMOCIONAR A SEGUNDO
O alumnado que promocione a 2º curso poderá cambiar de modalidade ou de itinerario,
na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, de acordó coas seguintes
condicións:
a) Deberá cursar, da nova modalidade ou do novo itinerario, as materias xerais do
bloque de materias troncais de segundo e, de ser o caso, as de 1º que non
tivese superado.
b) Deberá cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do 1º
curso da nova modalidade ou do novo itinerario.

c) Non será necesaria a superación da materia xeral do bloque de materias
propia do 1º curso da modalidade ou do itinerario que abandona.
d) Deberá cursar, da nova modalidade, dúas materias do bloque de materias
troncais de opción de 2º curso e, polo menos, unha do 1º curso.
e) As materias troncais de opción de 1º curso superadas, da modalidade que
abandona, poderán computarse: unha delas como materia troncal de opción da
nova modalidade, e outra, como materia específica de 1º da nova modalidade.
f) A materia xeral superada do bloque de materias troncais propia da
modalidade ou do itinerario que abandona de 1º curso poderá computarse
como materia específica de 1º da nova modalidade ou do novo itinerario.
g) Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de 2º curso
non poida asistir ás clases das materias de 1º que deba cursar, estas materias
trataranse de forma análoga ás pendentes.
O alumnado poderá cursar en 2º materias condicionadas á superación das
correspondentes materias do 1º curso non cursadas en 1º.
Esta acreditación pódese realizar como consta no apartado anterior

ANEXO VI. CONTINUIDADE ENTRE MATERIAS DE BACHARELATO
1o curso de bacharelato
2o curso de bacharelato
Lingua Galega e Literatura I
Lingua Castelá e Literatura I
Matemáticas I
Primeira Lingua Extranxeira I
Debuxoo Técnico I
Latín I
Grego I

Lingua Galega e Literatura II
Lingua Castelá e Literatura II
Matemáticas II
Primeira Lingua Extranxeira II
Debuxo Técnico II
Latín II
Grego II
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I
II
Fundamentos da Arte I
Fundamentos da Arte II
Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual II
Análise Musical I
Análise Musical II
Debuxo Artístico I
Debuxo Artístico II
Segunda Lingua Estranxeira I
Segunda Lingua Extranxeira II
Tecnoloxía Industrial I
Tecnoloxía Industrial II
Tecnologixas de la Información e da
Tecnoloxías da Información e da
Comunicación I
Comunicación II
Física e Química
Física/Química
Biología e Xeología
Biología/Xeología

