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INTRODUCIÓN 
 

O presente proxecto educativo ten como finalidade enumerar e definir o conxunto de 

características que dan identidade ao noso instituto. É, xa que logo, un instrumento que debe 

procurar a adecuada interrelación entre estas actuacións do profesorado e persoal non 

docente, os pais e nais, o alumnado, e os recursos persoais, materiais e funcionais 

dispoñíbeis no marco deses obxectivos institucionais. O seu obxectivo, xa que logo, non é 

outro que o de dotar de coherencia e personalidade propia ao centro e á súa comunidade 

educativa. 
 

A.-Aspectos organizativos 
 

 
 

1.-Medidas organizativas para os que non opten polas ensinanzas de relixión 
 

- Os alumnos do IES Eduardo Blanco Amor que teñan atención educativa deberán 

seguir as pautas de comportamento indicadas por Xefatura de estudos e axustadas ás 

normas de comportamento do Centro a fin de que o aproveitamento dese tempo como 

tempo de estudo sexa efectivo. 
 

A disposición dese período lectivo como tempo de estudo combinarase con outras 

actividades formativas a criterio do profesor encargado da materia. 
 

PAUTAS DE COMPORTAMENTO NA HORA DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

A hora de ATENCIÓN EDUCATIVA terá que ser unha hora de: 

a.       Traballo efectivo do alumnado cos contidos das diversas materias. Por tanto, o 

alumno deberá levar material académico para aproveitar a hora. 

b.      Traballarase nun clima de silencio e respecto ao traballo dos demais. 

c.       De ningún xeito se permitirá empregar este tempo en xogos, diversións ou charlas de 

lecer. 

d.      O alumnado que ten acceso ao ordenador persoal (ABALAR) poderá, previo permiso 

do profesor, consultar os ordenadores para realizar as diversas tarefas académicas (nunca 

para actividades lúdicas ou para navegar libremente por internet). 

e.      O profesor pode decidir ocasionalmente empregar esta hora en algunha actividade 

educativa alternativa como asistencia á biblioteca. 

f.        Esta hora tamén estará dispoñible para realizar co alumnado algunha actividade 

extraescolar alternativa, sempre asistida polo profesor.
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B.- Aspectos curriculares 
 

 

1.  Decisións de carácter xeral sobre a metodoloxía e a súa contribución á 

consecución das competencias básicas. 
 

 
 

METAS EDUCATIVAS.- 
 

 Promover a formación integral do alumnado,   é dicir, o   seu desenvolvemento en 
tódolos   eidos   que   os   conforman   como        persoas:   humanos,   culturais, 
científicos, artísticos, de habilidades, 

 Promover  nos  nosos  estudantes     comportamentos     responsables  ante  as 
obrigacións asociadas á súa condición de alumno. 

    Capacitar  ós nosos  alumnos e alumnas para a realización de estudos posteriores. 

    Potenciar a creatividade dos nosos estudantes. 

    Facilitar ós alumnos e  ás alumnas  a  orientación profesional. 

 Concibir o traballo docente cunha   finalidade   socialmente compensatoria con 
especial preocupación pola superación das desigualdades de partida. 

 Promover   no alumnado a autoestima   co desenvolvemento de accións docentes 
para o autocoñecemento e a autoreflexión  que conduzan a unha autovaloración 
positiva. 

 

VALORES, HÁBITOS E COMPETENCIAS. 
 

VALORES.- 
 

  Desenvolvemento do espírito crítico. 

  Respecto ás normas ditadas polos órganos lexitimados para  facelas. 

  Valoración do esforzo persoal como elemento fundamental na superación das 
dificultades. 

  Promoción  da  tolerancia  e  do  dereito  ás  diferenzas,  así  como  actitudes  de 
respecto e mutua aceptación. 

  Promoción de actitudes de respecto cara ós bens comúns. 
 

 
 

HÁBITOS. 
 

  Hábitos de traballo e estudo diario, racional, ordenado e metódico. 

  Puntualidade e respecto ós horarios. 

  Hábitos de traballo en grupo. 

  Hábito de lectura. 

  Hábitos positivos para a saúde, e potenciación das prácticas deportivas. 

  Preparación para unha utilización enriquecedora do tempo de lecer. 

  Hábitos positivo cara ó medio ambiente. 

  Hábitos  de comportamento democrático.
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COMPETENCIAS. 
 

Conforme ó establecido no Decreto nº 86/2015, de 25 de Xuño de 2015(DOG 29 de 
Xuño de 2015) 

    Competencia en comunicación lingüística 

    Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

    Competencia dixital 

    Aprender aprender 

    Competencia social e cívica 

    Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

    Conciencia e expresións culturais. 
 

 

ASPECTOS METODOLÓXICOS.- 
 

 Partindo da idea de que a uniformidade metodolóxica non é desexable, nin se dita 
por maiorías numéricas, e valorando a diversidade metodolóxica e a 
complementariedade que esta supón    como elementos positivos,    consideramos 
desexable desenvolver a actividade docente en torno ós seguintes eixes comúns: 

 
 Un  avance  cara  á  aprendizaxe  significativa  co  reforzamento  dos  aspectos  de 

motivación do alumnado,    dun mellor coñecemento da súas ideas    previas,    da 
planificación de actividades de recapitulación, cunha maior presenza da dimensión 
práctica dos coñecementos, con manexo duna maior pluralidade de fontes 
curriculares, e con    maior  esforzo  na  adaptación  dos  contidos  ós  procesos  de 
maduración psicolóxica dos alumnos. 

 
 Unha  concepción  máis  activa  do  ensino  coa  redución  do  tempo  de  exposición 

teórica e un incremento do tempo dedicado ó traballo activo do alumnado e do 
traballo en grupo. 

 
 Unha especial      atención  ó  desenvolvemento  das capacidades  lingüísticas  coa 

realización             de      actividades      que      promovan      a      capacidade      de 
comprensión   e xerarquizacións de ideas,  da elaboración de resumos, esquemas 
e mapas conceptuais, e cunha especial preocupación pola  metodoloxía de estudio 
e polo coidado na ortografía.
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A ATENCIÓN A DIVERSIDADE.- 
 

  O centro enmarca o seu proxecto educativo na liña do ensino comprensivo, é dicir, 
aquel que aposta por unha escola que ofrece un núcleo común de coñecementos 
que evite       a       segregación       irreversible.       Sen   embargo   o   centro   é 
consciente   da heteroxeneidade dos grupos con diferentes graos de maduración e 
con distintos ritmos de aprendizaxe. 

 
 En primeiro lugar, ó centro resposta ó problema da diversidade con estratexias que 

eviten a segregación dos alumnos co deseño de proxectos curriculares con contidos 
mínimos comúns, e ademais con actividades    especificamente adaptados ós 
diversos grados  de maduración e intereses dos alumnos. 

 
 En segundo lugar o centro deseñará actividades de reforzo, recuperación,     de 

tratamento de dificultades concretas e tamén de ampliación para alumnos de 
intereses e aptitudes especiais. 

 
 Finalmente, nos casos de que as necesidades dos alumnos sexan mais específicas 

se realizarán as adaptacións curriculares e a diversificación do currículo para os 
casos contemplados na lei. 

 

 
 

Criterios xerais sobre a avaliación e promoción do alumnado. 
 
 
 

1-AVALIACION 
 

1.1.-CONSIDERACIÓNS PREVIAS 
Para establecer a nosa concepción da avaliación      partimos das seguintes 

consideracións que se desprenden da análise do  sistema educativo: 
- O CANDO  ENSINAR e AVALIAR  ven condicionado pola prolongación do ensino 

obrigatorio ata os 16 anos como consecuencia do dereito a educación 
- O  QUE e COMO ENSINAR e AVALIAR  deberase adaptar  ó paso polas aulas 

dun alumnado diverso en canto a intereses, motivacións , expectativas.Isto obríganos a 
unha revisión continua de todo o proceso educativo para nos adaptar o contexto e acadar 
, na medida do posible, unha aprendizaxe significativa para todos. Do éxito desta 
adaptación dependerá a existencia nas aulas dun  maior ou  menor número de alumnos 
faltos de motivación cara o estudo. 

- O QUE , COMO  e  PARA  QUE  ENSINAR e  AVALIAR  ven  condicionado polo 
feito  de que queremos educar persoas para incorporalas á sociedade con capacidade de 
participación     nas institución de consulta social. Por     iso , como xa     enunciamos 
anteriormente,  temos  que  facer  fincapé     nos  PROCEDEMENTOS  E     VALORES 
presentes            nunha            sociedade            avanzada            e            democrática.
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1.2.-PRINCIPIOS  XERAIS 
Das anteriores consideracións derívase no actual contexto de ensino 

OBRIGATORIO , no que se pretende unha aprendizaxe significativa para a 
maioría da poboación,  que  os  curriculums     sexan     abertos  e  flexibles 
para    dar    resposta    á diversidade, tanto dos grupos como das persoas 
(individualidade). Neste planeamento a avaliación non pode ser un elemento 
estraño que pretenda aportar só unha   cualificación (nota) a unha parte do 
proceso e a unha parte dos contidos co exclusivo fin de cualificar, sentenciar, 
seleccionar nin intre preciso. 

Por contra   concibimos a avaliación   como unha parte máis, esencial, 
do proceso educativo, que nos permita 

-recadar , de forma continua, información, tanto ó profesorado como ó 
alumnado 
-procesar  e  interpretar  esa  información      para  emitir  xuízos      e 

valoracións  para  reorientar  e  mellorar    TODO  o  proceso  de    ENSINO- 
APRENDIZAXE 

Faremos, pois, unha avaliación , continua, formativa , integradora que 
abarcará, necesariamente  e  de  xeito   permanente,  tódolos  aspectos  e 
sectores  do  proceso educativo e cunha finalidade meridiana: detectar   as 
posibles deficiencias do proceso ensino -aprendizaxe para tentar reconducilo 

 
1.3.-QUE AVALIAMOS 

En consecuencia será obxecto de avaliación: 
1.- O Proxecto educativo do Centro , o Proxecto Curricular, o 

Regulamento de réxime interno, o Plan Anual, os Proxectos curriculares de 
area e  demais documentos de organización do centro 

2.- O alumnado e o proceso ensino -aprendizaxe : farémola en 
termos  de  desenvolvemento  de  competencias,  indo  dos  obxectivos  mais 
xerais ós mais particulares. 

Para que a avaliación permita unha reorientación do proceso educativo 
en aras a acadar os obxectivos consideraremos 3 momentos nese proceso: 

*  Avaliación  inicial:  para  coñecer  a  situación  de  partida  e 
adaptar o proceso a esa situación 

*Avaliación formativa:que abarcará os tres tipos de contidos, 
sendo preciso: 

-O emprego de diversidade de instrumentos que axuden 
a coñecer a situación  do  alumnado  e  a  toma  de  decisións para  reorientar 
o proceso de grupo e individualmente 

-O coñecemento , por parte do alumnado, dos criterios 
de avaliación e as súas propias deficiencias concretas, co obxecto de facelo 
parte activa e consciente do seu propio proceso de aprendizaxe 

*Avaliación     integradora das distintas áreas e materias para 
decidir sobre a promoción do alumno ó curso seguinte.    Estableceremos 
criterios que permitan á xunta de avaliación adoptar a decisión 
correspondente. Empregaremos indicadores comúns de capacidades a 
conseguir compatibles con todo o profesorado e áreas
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1.4.-CANDO E COMO AVALIAMOS 
Dentro  do  proxecto  curricular  ,  figurará  un   Plan  de  avaliación 

no  que  se precisarán   instrumentos, criterios , tempos , metodoloxía das 
sesións de avaliación e demais pormenores do proceso de avaliación  dos 
diferentes aspectos antes sinalados 

 
 
 

 
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN LOMCE 
 

1.5..- CRITERIOS DE PROMOCIÓN LOMCE (conforme ó 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.) 

 

ESO 
PROMOCIÓN 

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
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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. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da 
educación secundaria obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

 
A excepcionalidade da promoción terá en conta ademais conforme ó aprobado en CCP 

(24/11/2015) as  condicións seguintes: 

 
a)  Ter amosado interese en cada unha das materias suspensas ó longo do curso 

b)   Que a nota de setembro sexa igual ou superior a 3 en cada unha das materias 

suspensas 

 
Para a aplicación destes criterios é necesario que o alumno se presente 
ás probas extraordinarias de setembro. 

 
 
 
 
 
 
 

PEMAR 
 

O alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento 
promocionará ao cuarto curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o 
programa. 
Non obstante, poderá promocionar  o alumnado  que, tendo  superados  os ámbitos 
lingüístico e social e científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas 
materias, e de maneira excepcional en tres, sempre que o equipo docente considere 
que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 
favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 
Para estes efectos, o ámbito de linguas estranxeiras terá a consideración dunha 
materia. 
O alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do programa, sempre 
que o equipo 
docente considere esta medida como a máis adecuada para cursar cuarto curso da 
educación secundaria obrigatoria pola vía ordinaria, e obter o título de graduado en 
educación secundaria obrigatoria. 
Para os alumnos que finalicen a etapa despois de cursar un programa de aprendizaxe 
e rendemento o cálculo da cualificación final farase sen ter en conta as cualificacións 
obtidas nas materias que non superase antes da data da súa incorporación ó 
programa. ( conforme resolución do 9 de xuño da Dirección de Educación,Formación 
Profesional e Innovación Educativa)
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BACHARELATO 
 

 
 

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. 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. 

2.   Os alumnos e alumnas que non cumpran con estas condicións de promoción 
deberán matricularse de todas as materias e repetir curso na súa totalidade 

 
 
 
 

Para a aplicación destes criterios é necesario que o alumno se presente 
ás probas extraordinarias de setembro. 

 
 
 

ESTES CRITERIOS FORON APROBADOS EN CE DO 27 DE XANEIRO de 2016 E 
REVISADOS EN CCP O 13/6/2017.
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TITULACIÓN LOMCE 4º da ESO 
 

( Conforme ó Decreto 86/2015, de 25 de xuño  ) 
 

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de estado 
social y político por la educación la evaluación regulada en el artículo 29 
de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo , será considerada muestral y 
tendrá finalidad diagnóstica. 
Los títulos de graduado en ESO expedidos hasta la entrada en vigor de la 
normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 
educación permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las 
enseñanazas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.(Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre, 
de medidas urgentes para la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre,para la mejora de la calidad educativa) 

 
Os alumnos de 4º da ESO que teñan 1 ou 2  materias suspensas obterán o 
titulo de Graduado en Educación Secundaria se cumpren cada unha das 
condicións seguintes 

 
A) Ter amosado interese en cada unha das materias suspensas ó longo do 

curso 
 

B) Que non sexan simultaneamente Lingua galega e literatura e matemáticas 

ou lingua castelá e literatura e matemáticas.A estes efectos: 
 

B1) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación 

secundaria obrigatoria considéranse como materias distintas. 
 

Sen  prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o equipo  docente 

considere que o alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e 

adquiridas as competencias correspondentes. 

Para a titulación valorarase ademais conforme ó aprobado en CCP (27/6 /2017) as  

condicións seguintes: 

 

a) Ter amosado interese en cada unha das materias suspensas ó longo do curso 

b) Que a nota de setembro sexa igual ou superior a 3 en cada unha das materias 

suspensas 

 

Para a aplicación destes criterios é necesario que o alumno se presente  ás 
probas extraordinarias de setembro. 
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O equipo docente  deberá determinar de maneira razoada a súa titulación  tendo en 

conta  que a natureza e o peso das materias suspensas  non lle impidan alcanzar as 

competencias e os obxectivos da etapa. 

-Requirirá o acordo favorábel da maioría simple do equipo docente. 
 

NOTA.- Se na avaliación final de Xuño   se considera que nunha materia o 
alumno/a non cumpre a condición a) , o titor/a , na entrega de notas, informará 
ós pais da situación.
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A nota media da etapa será a  media das cualificacións  numéricas obtidas en 

cada unha das materias cursadas na etapa, expresada  nunha escala de 1 a  10 

con dúas cifras decimais, redondeada  á  centésima máis 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  en proba ordinaria. 

O alumnado  que, despois da avaliación  ordinaria  do mes de xuño do cuarto curso, 

obtivera   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 no cuarto curso.* 

En    todo    caso,    esta    distinción    adoptarase    conforme    aos    criterios 

previamente   acordados   e   establecidos   na   Comisión   de   Coordinación 

Pedagóxica e consignarase nos documentos de avaliación mediante unha 

dilixencia específica. 
 

 

( conforme á resolución do 9 de xuño da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación educativa ) 

 
 

 

*Na CCP do 13/6/2017 determínase que as MH de 4º da ESO en caso de empate e 

superación do 5% outorgaranse tendo en conta a media de cualificacións de 4º da ESO 

e de resultar empates as notas de 3º,2º e 1º da ESO sucesivamente.
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TITULACIÓN LOMCE 2º DE BACHARELATO 
( Conforme ó Decreto 86/2015, de 25 de xuño  ) 

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de estado 
social y político por la educación,la evaluación de bachillerato para el 
acceso a la Universidad regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 
2/2006,de 3 de mayo , no será necesaria para obtener el título de Bachiller 
y se  realizará exclusivamente  para  el alumnado que quiera acceder a 
estudios  universitarios.(Real  Decreto-ley 5/2016  de  9  de  diciembre,  de 
medidas urgentes para la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre,para la mejora de la calidad educativa) 

 
Obterán o título de bacharelato os alumnos que teñan avaliación positiva en 
todas as materias.A estes efectos só se computarán as materias que como 
mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada bloque.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 en dito bloque. 
A superación das materias de segundo  curso que se indican no anexo VI 
estará condicionada á superación das materias de primeiro curso indicadas en 
dito anexo,por implicar continuidade. 

 

1º curso de bacharelato 2º curso de bacharelato 

 

Lingua Galega e Literatura I 
 

Lingua Galega e Literatura II 

Lingua Castelá e Literatura I Lingua Castelá e Literatura II 

Matemáticas I Matemáticas II 

Primeira Lingua Estranxeira I Primeira Lingua Estranxeira II 

Debuxo Técnico I Debuxo Técnico II 

Latín I Latín II 

Grego I Grego II 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 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 Estranxeira II 

Tecnoloxía Industrial I Tecnoloxía Industrial II 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I Tecnoloxías da Información e da Comunicación II 

Física e Química Física/Química 

Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía/Xeoloxía 
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MATRÍCULA DE HONRA EN 2º DE BACHARELATO 
 

Os alumnos e as alumnas que obtivesen no 2º curso de bacharelato unha 

nota media igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de 

Matrícula  de  Honra.  A  dita  mención  concederáselle  a  un  número  de 

alumnos non superior ao 5% do total de alumnado deste curso. De superar 

esa porcentaxe valoraranse as cualificacións de 1º de bacharelato.Este 

será tamén o procedemento a seguir en caso de empate. 

 
O outorgamento desta distinción farase unha vez pasado o período de 
reclamacións. 

 

 
 
 

MATRÍCULA DE HONRA EN 4º DA ESO 
 

 

*Na CCP do 13/6/2017 determínase que as MH de 4º da ESO en caso de 
empate e superación do 5% outorgaranse tendo en conta a media de 
cualificacións de 4º da ESO e de resultar empates as notas de 3º,2º e 1º da 
ESO sucesivamente. 

 
 
 
 

 
O outorgamento desta distinción farase unha vez pasado o período de 
reclamacións.
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1.7.ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACION DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS 

 

 
Nos relativo ós aspectos xerais para a elaboración das programacións 

didácticas séguese a lexislación vixente explicitada no Decreto regulador da 

ESO e do Bacharelato. 

 
 

Para divulgalo ante a comunidade educativa o Centro ten establecido un 

sistema de resumo de programacións no que se recollen os aspectos 

básicos.Estes cadernillos súbense á web a comezo de cada unha das 

avaliacións. 

 
 
 
 

1.8.-OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS PARA BACHARELATO 
 

O cadro coas ofertas de materias optativas é o que figura no apartado 

OFERTA EDUCATIVA da web : 

http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor 

Aquí figura tanto a oferta de estudos diúrnos como de adultos. 

 
 
 
 

C.- A acción titorial 
 

 
Concrétase no PAT .Documento que resume os traballos que un titor/a de 

secundaria  debe  desenvolver  no  decurso  do  ano  escolar.  O  documento 

divídese en tres apartados que abranguen os campos de actuación do titor/a: 

un primeiro refírese  aos traballos co alumnado,  o segundo resume  a relación 

cos pais/nais e o terceiro describe as actividades do coordinación do titor/a co 

resto do profesorado do grupo. Engádese un  capítulo dirixido, sobre todo, ós 

profesores/as   que desenvolven a súa actividade por primeira vez   no noso 

Centro, e no que se resumen as tarefas fundamentais no curso. Remata este 

caderno cun Anexo onde aparecen todos os documentos que o titor/a precisa 

para desenvolver o seu traballo:

http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor
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    Calendario de acción titorial na ESO ó longo do curso. 

 

 

    RRI 
 

 

    -Formularios de contacto coas familias. 
 

 

    -Formularios de Convivencia 
 

 

    -Formularios de asistencia 
 

 

    -Formularios de avaliación 
 

 

    -Formularios de acción na aula. 
 

 
 
 
 
 
 

D.- PLANS E PROXECTOS 
 

 
O IES ten elaborados os seguintes plans e proxectos : 

 

 

  Plan Xeral de Atención á diversidade 

  Plan de convivencia 

  Protocolo de prevención,detención e tratamento do acoso escolar 

incluído no plan de convivencia 

  Proxecto lingüístico 

  Proxecto lector de Centro 

  Plan de integración das TIC 

  Obxectivos e medios para o desenvolvemento do proxecto bilingüe. 

Esta documentación pode consultarse na páxina 

 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor 

http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor

