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Concreción curricular na ESOConcreción curricular na ESO

A E.S.O. pretende aportar  os elementos educativos que permitan ós adolescentes entre  12 e 16 anos

desenvolverse  de  forma  equilibrada  e  incorporarse  á  sociedade  con  autonomía  e  responsabilidade.  O

horizonte educativo desta etapa é o de promover a autonomía do alumnado non só nos aspectos cognitivos

e intelectuais, senón tamén nos afectivos, sociais e morais, o que en certo modo culminará coa construción

da propia identidade. A todo isto ha de contribuír a acción educativa que nós imos desenvolver nas nosas

aulas.

Por tratarse dunha educación obrigatoria, a E.S.O debe atender as necesidades de todas as alumnas e

alumnos, facilitando a atención á diversidade en función dos diversos intereses e aptitudes dos rapaces:

permite preparalos para a súa inserción no mundo laboral, por unha banda, ou para continuar o proceso de

formación na educación non obrigatoria.

Adecuación dos obxectivos xerais da etapa ó contexto socioeconómico

e cultural do centro

Co fin de desenvolver as capacidades ás que se refire o artigo 10 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 é aconsellable que o alumnado acade os seguintes obxectivos:

Comprenderse, valorarse e desenvolverse autonomamente

Expresión e comprensión

Manexar con corrección a lingua galega e a lingua castelá

É un obxectivo prioritario, porque da súa consecución depende a posibilidade dun mellor desenvolvemento 

dos demais. Como se trata dunha zona bilingüe, é conveniente que as alumnas e alumnos usen e  valoren 

de idéntica forma as dúas linguas en contacto, que respecten a súa lingua materna e que saiban respectar a

dos demais.

A aprendizaxe do galego e do castelán debe ser unha prioridade do conxunto do profesorado que traballe 

na etapa e non é só responsabilidade dos profesores das Áreas de Lingua e Literatura.

Adquirir uns coñecementos básicos dunha lingua estranxeira.

Na área de Linguas Estranxeiras resaltaranse aquelas aprendizaxes que son comúns a calquera lingua, o 

que esixirá unha estreita colaboración entre os Departamentos.

Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos 

e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.



Autoestima e pensamento crítico

Consolidación de hábitos de estudo e traballo

Saúde e hixiene

Comprender e desenvolverse na sociedade na que vive

Funcionamento da sociedade: dereitos e deberes como cidadán

Actitudes de respecto, tolerancia e non discriminación

Manexo das TICS

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 

diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller.

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 

demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, 

e resolver pacificamente os conflitos.

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos 

con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación.

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.

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.

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de 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 medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.



Valoración do coñecemento científico

Aprecio pola creación artística e o patrimonio artístico e cultural

Valoración e uso da lingua galega 

Estes obxectivos están definidos en termos de capacidades que se refiren ó conxunto do desenvolvemento

(intelectual, motor, de equilibrio persoal, de relacións persoais, inserción e actuación social). Os ámbitos

básicos de desenvolvemento propios desta etapa son os seguintes:

1. O afondamento na independencia de criterio e a autonomía de acción no medio.

2. O desenvolvemento da capacidade de pensamento reflexivo a partir de observacións sistemáticas

de feitos, situacións e fenómenos.

3. O logro dun equilibrio afectivo e social a partir dunha imaxe axustada e positiva de si mesmo.

4. O desenvolvemento das capacidades motrices e de dominio espacio- temporal.

5. A adquisición e perfeccionamento de instrumentos de indagación e representación.

6. A inserción activa, responsable e crítica na vida social.

7. A realización  de  aprendizaxes  significativas  que  aumenten  a  capacidade  de  comprensión  da

realidade.

8. A asunción plena das actitudes básicas para a convivencia democrática no marco dos valores da

solidariedade, participación, responsabilidade, tolerancia e sentido crítico.

O desenvolvemento destas capacidades debe fomentarse de maneira que as alumnas e alumnos as poñan

en práctica tanto dentro do centro escolar como fora.

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer 

e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 

como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 

cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 

participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 

dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación.

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento 

da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona.



Principios metodolóxicos

As propostas pedagóxicas para esta etapa teñen que por especial énfase na atención á diversidade e no 

acceso de todo o alumnado á educación común. Tendo en conta isto, as metodoloxías deberán ser diversas 

de acordo coas características específicas do grupo ó que nos diriximos e cos diferentes ritmos de 

aprendizaxe, favorecerán a capacidade das alumnas e alumnos de aprender por si mesmos e promoverán a

aprendizaxe en equipo.

Tendo en conta o anterior, é posible establecer algúns criterios metodolóxicos básicos: 

 Cada Departamento didáctico explicitará as liñas xerais da metodoloxía que empregará ó longo do

curso, procurando que estas sexan respectadas pola totalidade do profesorado que integra ese

Departamento. Cada profesor estará obrigado a facer público, dentro da primeira semana de clase,

esas liñas metodolóxicas, á vez que os criterios de avaliación, de maneira que sexan perfectamente

coñecidos polo alumnado. 

 As opcións metodolóxicas deberán evitar o uso de modelos de ensino e aprendizaxe unicamente

baseados  na   transmisión  de  coñecementos  e  mecanicamente  memorísticos,  e  promoverán

modelos participativos e dirixidos a potenciar unha aprendizaxe significativa. A metodoloxía  será

activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o

logro dos obxectivos e das competencias correspondentes.

 A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, para así

garantir o desenvolvemento deste. Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe serán

activados mecanismos de reforzo que poderán ser tanto organizativos como curriculares.

 As diferentes opcións metodolóxicas empregadas irán dirixidas á adquisición e ó desenvolvemento

das competencias. Para iso, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe que lle permitan ao

alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia  ao mesmo

tempo. 

 Promoverase o uso  das tecnoloxías  da información e  da comunicación na aula,  como recurso

metodolóxico complementario que axude á adquisición e ó desenvolvemento das competencias.

 En todas as materias promoverase e traballarase a comprensión lectora.

Os criterios metodolóxicos establecidos nas distintas programacións didácticas deberán respectar os 

principios básicos aquí determinados.



Criterios para a selección de materiais e recursos didácticos

Os materiais e recursos didácticos son establecidos nas programacións didácticas dos departamentos. 

Os materiais e recursos didácticos elixidos serán os que os departamentos consideren máis adecuados en 
función dos principios metodolóxicos establecidos nas súas programacións.

Organización do currículo

ITINERARIOS EDUCATIVOS E OPTATIVAS.

Consideramos necesario concretar uns itinerarios que reduzan as numerosas posibilidades que a lexislación

vixente abre, sen que iso supoña diminución na atención ós intereses e motivacións do alumnado.

ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 1º DE E.S.O.

Xeografía e Historia                     Bioloxía e Xeoloxía              Lingua Castelá e Lit.                            

Lingua Galega e Lit.               Tecnoloxía e Dixitalización                              Matemáticas                     

Educación Plástica, Visual  e Audiovisual    Primeira Lingua Estranxeira                  Segunda Lingua 

Estranxeira                                  Ed. Física 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:  FRANCÉS  INGLÉS

Elixir unha 

 Relixión              Proxecto Competencial    

ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 2º DE E.S.O

Xeografía e Historia       Física e Química       Ed. Física        Lingua Castelá e Lit.       Lingua Galega e Lit.    

Primeira Lingua Estranxeira     Segunda Lingua Estranxeira     Música        Matemáticas         Tecnoloxía

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:  FRANCÉS  INGLÉS

Elixir unha 

   Relixión              Valores Éticos 

Libre configuración (escoller unha)

                    Reforzo en Inglés



ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 3º DE E.S.O.

Xeografía e Historia       Bioloxía e Xeoloxía       Física e Química         Ed. Física        

Lingua Castelá e Lit.           Lingua Galega e Lit.     Primeira Lingua Estranxeira         Música 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual                Educación en Valores Cívicos e Éticos     

Matemáticas

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:       Francés      Inglés

OPTATIVAS  - Elixir unha 

  Cultura Clásica           Oratoria            2ª Lingua estranxeira (Francés)         Educación Dixital

Elixir unha 

   Relixión              Proxecto Competencial 

                      



ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 4º DE E.S.O.

Materias comúns

Educación física   Xeografía e Historia  Lingua galega e literatura   Lingua castelá e literatura  Primeira lingua estranxeira

Relixión/Valores Éticos

Académicas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas

Académicas

. Aplicadas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas

Física e Química

Bio. e Xeo.     

Latín        

Economía  

 Elixir dúas:

Tecnoloxía 

CC Aplicadas actividade profesional

Inic. a Actividade Emprendedora e Emp. 

Optativas (elixir dúas)

Cultura Clásica                            Ed. Plástica, Visual e Aud.                             Cultura  Científica

Música                                         2ª Lingua Estranxeira                                     Filosofía

TIC                                                Economía                                                          Tecnoloxía

Criterios de avaliación, promoción e titulación

Que avaliar?

A avaliación ten como finalidade proporcionar información sobre o desenvolvemento do proceso de ensino e

aprendizaxe. Mediante esa información, tratarase de detectar o grao de  adquisición das competencias e o

logro dos obxectivos da etapa. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das 

competencias serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III 

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.

A avaliación non se debe confundir coa cualificación. Esta é só un acto administrativo, que sen dúbida

deberá gardar relación co proceso avaliador, pero, de ningún xeito , a avaliación debe reducirse á mera

cualificación.

A avaliación deberá informar de:

- O progreso ou dificultades no proceso de aprendizaxe de cada unha das alumnas e alumnos.

-  A adecuación  dos  procedementos  de  ensino  aplicados polo  profesorado  (  metodoloxía,  recursos,  os

propios criterios avaliadores, etc.).

- A adecuación do currículo ás capacidades do alumnado.

- As condicións pedagóxicas do centro.



A avaliación procurará asemade proporcionar información sobre o desenvolvemento curricular nas diversas

áreas, procurando mellorar a coordinación entre as mesmas.

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia

práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas.

Cando avaliar?

Un proceso avaliador non se reduce á realización de exames escritos, senón que ten en conta a totalidade

de situacións que se producen na aula e no transcurso das actividades complementarias vinculadas ó

currículo. Neste sentido, cando no proceso de avaliación se detecten dificultades no progreso dunha alumna

ou  alumno,  estableceranse  medidas  de  reforzo  educativo.  Estas  medidas  adoptaranse  en  calquera

momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición

das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo.

Este proceso de avaliación a cargo de cada un dos profesores e profesoras complementarase mediante un

calendario de avaliacións.

Fases do proceso avaliador

1. Información ó alumnado  .   O profesorado informará ó alumnado, na primeira semana de clase, sobre

cales son os criterios de avaliación que aplicará ó longo do curso. Incluirase unha especial referencia ó

dereito do alumnado a estar suficientemente informado de cada un dos pasos do proceso de avaliación e ós

procedementos de reclamación de que disporá, no caso de considerar que a avaliación aplicada non é

correcta.

2. Avaliación inicial  .   Ten como obxectivo establecer un diagnóstico sobre os coñecementos iniciais de que

dispón o alumnado. Non ten repercusión cualificadora, e así  haberá que facerllo saber.

3. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente. Nas diferentes programacións didácticas dos

departamentos están establecidos unha serie de indicadores para a avaliación do proceso de ensino e da

práctica docente. Nas memorias finais de cada departamento incorporaranse o grao de cumprimento dos

diferentes indicadores.

4. Avaliación  final  .    Contemplará  sobre  todo  en  que  medida  o  alumnado  progresou  con  respecto  á

avaliación inicial. O informe orientador (na ESO), que se entregará ós pais e nais a final de curso, deberá

reflectir especialmente ese progreso ou as dificultades que impediron o mesmo, así como o nivel acadado

nas distintas competencias.

Como avaliar?

Tal como se afirmou no apartado anterior, a avaliación non pode reducirse á aplicación de exames,

favorecedores dunha aprendizaxe memorística, nin en xeral ó uso de técnicas avaliadoras exclusivamente

cuantitativas. A avaliación das aprendizaxes das alumnas e alumnos terá un carácter formativo e será un

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.



A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta 

desde todas as materias a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento 

das competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado 

realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe de cada unha delas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO DA E.S.O. 

Segundo a orde do 25 de xaneiro de 2022, os criterios de promoción e titulación en ESO para o actual ano académico

son os seguintes: 

Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña

avaliación negativa  nunha ou dúas materias,  considerándose para o cómputo as materias non superadas do

propio curso e as de cursos anteriores.  Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente  poderá decidir a

promoción dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran  tamén todas as condicións seguintes:

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese
ano académico sexa igual ou superior a cinco.

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite seguir con éxito o curso 
seguinte.

c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.

d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evolución académica.

 O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo curso. A permanencia no 

mesmo curso considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase logo de esgotar as medidas 

ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe da alumna ou do alumno.

 En todo caso, a alumna ou o alumno poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez, e dúas veces 

como máximo ao longo do ensino obrigatorio. De xeito excepcional poderase permanecer un ano máis no 

cuarto curso, aínda que se esgotase o máximo de permanencia, sempre que o equipo docente considere 

que esta medida favorece a adquisición das competencias establecidas para a etapa. Neste caso poderase 

prolongar un ano o límite de idade a que se refire o artigo 4.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

educación. 

TITULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria o alumnado que supere todas as materias
ou ámbitos cursados. Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do título
por parte dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes:

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou 
matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias establecidas. 



c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da etapa

Criterios para conceder matrícula de honra e mención honorífica

As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso, obtivesen unha nota

media do cuarto curso igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de

honra. A devandita mención poderá concederse, como máximo, a un número de alumnas ou

alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no centro

docente no cuarto curso.

En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no cuarto curso de

educación secundaria obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse unha mención de

matrícula de honra. 

No caso de existir maior número de aspirantes ao determinado nos parágrafos anteriores aplicaranse os 

seguintes criterios pola seguinte orde de prioridade:

1º) A nota media de 4º ESO.

2º) A nota media de 3º ESO.

3º) A nota media de 2º ESO.

4º) A nota media de 1º ESO.

6º)En caso de empate resolverase mediante o resultado dun sorteo público, na forma que determine a 
dirección do centro.

Concreción curricular no BacharelatoConcreción curricular no Bacharelato

O Bacharelato é unha etapa educativa na que os estudos continúan a ser polivalentes e de carácter integral,

porque tentan unha formación integral  da persoa para a adquisición da madureza persoal,  educativa e

vocacional. Por iso, “O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza

intelectual  e  humana,  coñecementos  e  habilidades  que  lle  permitan  desenvolver  funcións  sociais  e

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para

acceder á educación superior”.

Adecuación dos obxectivos xerais da etapa ó contexto socioeconómico

e cultural do centro

Co fin de desenvolver as capacidades ás que se refire o artigo 26 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 é aconsellable que o alumnado acade os seguintes obxectivos:



Comprenderse, valorarse e desenvolverse autonomamente

Expresión e comprensión

Dominar a lingua galega e a lingua castelá

É un obxectivo prioritario conseguir que o noso alumnado perfeccione os mecanismos necesarios que lle 

permita usar ámbalas dúas linguas cun grao elevado de formalización e de planificación en contextos e 

situacións variadas, que reflexione sobre os usos lingüísticos e as actitudes presentes neles. Deberá 

expresarse adecuadamente nas dúas linguas porque iso contribuirá a mellorar o seu rendemento en tódolos

ámbitos. Nesta etapa educativa,a personalidade da mocidade estase estabilizando, e o desenvolvemento da

competencia comunicativa permitiralle verbalizar os seus estados de ánimo, os seus desexos e 

inquedanzas e, en definitiva, axudarao a definir a súa identidade promovendo a inserción social e as 

relacións persoais. O desenvolvemento deste obxectivo será unha tarefa común a tódolos departamentos.

Expresarse con fluidez e corrección nunha lingua estranxeira.

O dominio das linguas estranxeiras ten unha enorme importancia no momento actual, porque é unha 

esixencia case constante para acceder ó mercado laboral en boas condicións. Favorecerase a aprendizaxe 

das linguas estranxeiras, para que o noso alumnado poida ser competitivo neste campo e non sufrir 

ningunha discriminación por razón de orixe.

Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. Expresarse con 

fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.



Madureza persoal e social

Consolidar unha madureza persoal e desenvolver o seu espírito crítico

Un dos obxectivos do noso PEC é o de formar integramente ao alumnado, potenciando a súa autoestima e 

contribuíndo ó seu desenvolvemento afectivo. Tamén buscamos formar persoas responsables e tolerantes, 

respectuosos cos valores democráticos, a diversidade ideolóxica, cultural, política ou relixiosa. Continuarase

nesta etapa o labor iniciado na E.S.O.

Utilizar a educación física e o deporte para o desenvolvemento persoal

Pretendese que o alumnado incorpore á súa vida cotiá hábitos de práctica deportiva e de exercicio físico 

como un medio para alcanzar unha vida saudable e ocupar de xeito frutífero o seu tempo de lecer, o que 

repercutirá moi favorablemente na súa calidade de vida.

Consolidación de hábitos de estudo e disciplina

Comprender e desenvolverse na sociedade na que vive

Exercer a cidadanía democrática e ter conciencia cívica

Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española 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.

Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

Afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego.

Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais.

 Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico.

 

Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables.



Analizar e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo e os antecedentes e

factores que inflúen nel

A necesidade que mostra toda comunidade humana de identificarse como tal sempre se satisfixo 

empregando distintos métodos de transmisión de imaxe do seu pasado. Desta maneira conformase a 

memoria colectiva dos pobos, imprescindible para a súa identidade. Un dos mecanismos de transmisión da 

memoria colectiva é o estudo da Historia, que constitúe un campo propicio para a educación porque facilita 

notablemente a inserción activa dos individuos na sociedade de que forman parte. O coñecemento dos 

principais procesos económicos, políticos, sociais e culturais de Galicia, de España e do mundo contribuirá 

á formación de persoas adultas e con capacidade crítica.

Manexar as TICS e dominar os coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e as 

habilidades básicas propias da modalidade escollida

O Bacharelato é frecuentemente un medio para que as alumnas e alumnos se preparen para acceder ós 

estudos superiores. Por iso ten especial importancia unha adecuada preparación en cada unha das 

materias propias da modalidade, que son as que especificamente elixen por ser obxecto do seu especial 

interese e que seguramente lles serán necesarias para continuar na Universidade e nos ciclos superiores.

Valoración crítica da influencia da ciencia e da tecnoloxía

A través das distintas materias as alumnas e alumnos iniciaranse nos procedementos de investigación. 

Tratase de que descubran os métodos polos que se chega  a obter as informacións fiables, obxectivas e 

verificables que son propias dos métodos científicos. O desenvolvemento deste obxectivo corresponde xa a 

etapas superiores do ensino.

 Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e 

os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do 

seu contorno social.

Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida.

Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

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 cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego.



Valorar o  patrimonio material e inmaterial de Galicia e ter sensibilidade artística e literaria

Consideramos especialmente importante desenvolver o hábito lector no noso alumnado, ofrecéndolle unhas 

obras le lectura motivadoras e suxestivas, que ó mesmo tempo que impulsan o hábito lector permiten o 

coñecemento das creación literarias máis destacadas da literatura, comprenden o contexto social e cultural 

no que foron creadas e de que forman reflicten unha ideoloxía e unha visión do mundo. A análise destes 

aspectos contextuais realizarase conxuntamente entre os departamentos de Linguas e de Sociais.

Poñerase especial cuidado en que a Biblioteca estea suficientemente dotada cos libros axeitados á súa 

idade e ós seus gustos.

Fomentaranse as actividades complementarias que poñan en contacto ao alumnado co noso patrimonio e 

obras artísticas, co fin de desenvolver a súa sensibilidade: as visitas a museos e exposicións, as viaxes 

culturais, a participación en talleres artísticos e literarios, etc.

Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e 

mellora no contexto dun mundo globalizado.

Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural.



Principios metodolóxicos

Na súa práctica docente,o profesorado atenderá os principios pedagóxicos que inspiran as ensinanzas do 

currículo e á didáctica específica das materias que imparte, pero deberá existir uns principios básicos 

compartidos:

 Cada Departamento didáctico explicitará as liñas xerais da metodoloxía que empregará ó longo do

curso, procurando que estas sexan respectadas pola totalidade do profesorado que integra ese

Departamento. Cada profesor estará obrigado a facer público, dentro da primeira semana de clase,

esas liñas metodolóxicas, á vez que os criterios de avaliación, de maneira que sexan perfectamente

coñecidos polo alumnado. Estas liñas metodolóxicas, naturalmente, deberán ser congruentes coas

orientacións metodolóxicas aquí expostas.

 Teránse en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características 

individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo 

desenvolvemento das súas capacidades. 

 A metodoloxía   será activa e participativa,  favorecendo o traballo  individual  e o cooperativo do

alumnado e potenciando as súas capacidades  e para aplicar métodos de investigación apropiados.

 Promoverase o uso  das tecnoloxías  da información e  da comunicación na aula,  como recurso

metodolóxico complementario que axude na formación do alumnado

 As  habilidades  de  comprensión  de  lectura  e  de  uso  da  información,  a  expresión  escrita  e  a

capacidade de se expresar correctamente en público serán traballadas polo profesorado en todas

as  materias.  O  alumnado  de  bacharelato  debe  adquirir,  ademais,  un  manexo  adecuado  da

información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar.

Os  criterios  metodolóxicos  establecidos  nas  distintas  programacións  didácticas  deberán  respectar  os

principios básicos aquí determinados.

Criterios para a selección de materiais e recursos didácticos

Os materiais e recursos didácticos son establecidos nas programacións didácticas dos departamentos. 

Serán  elixidos  aqueles  que  os  departamentos  consideren  máis  adecuados  en  función  dos  principios

metodolóxicos establecidos nas súas programacións.



Organización do currículo

ITINERARIOS EDUCATIVOS E OPTATIVAS.

ITINERARIOS DE OPTATIVAS EN 1º BAC

Materias comúns

Ed. Física       Filosofía    Lingua galega e literatura I   Lingua castelá e literatura I   

 Primeira Ling Estranxeira  

Relixión Hora disposición centro

Ciencias e tecnoloxía Humanidades e Ciencias Sociais

Matemáticas I

Física e Química

Mat aplic I Latín I

BiXe  DT I Tec Inx. I
 Economía  Grego I 

HMC Li. Univ

Optativas (escoller unha)

Anatomía Cultura

Científica

Tec e inx. I TIC Antropoloxía Francés Lit. Galega s.XX

ITINERARIOS DE OPTATIVAS EN 2º BAC

Materias comúns

Hª de España   Lingua galega e literatura II   Lingua castelá e literatura II Primeira Ling Estranxeira

Ciencias Humanidades e Ciencias Sociais

Mat II

Bioloxía

Física

Mat II

Deb Téc

Física

Mat II

Bioloxía

Xeolox.

Latín II Mat Aplic. ás CCSS II

Elixir unha: Química ou Hª da Filosofía

Elixir unha:  Xeografía ou Hª da Filosofía 

Elixir dúas: Grego II, Economía, Hª Arte

Elixir un bloque:

Tecn.Ind

Relix/Opt

CC da Terra

Relix/Opt

TIC

Relix/Opt

2ºIdiom

Relix/ Opt.

Fund de Adm.

Relix/Opt

Psicoloxía

Relix/Opt

Opt:  Ref. Ling. Inglesa, Ref. TIC, Estatística, Fundamentos do Léxico das Ciencias e da Técnica



Criterios de avaliación, promoción e titulación

 

Que avaliar?

A avaliación ten como finalidade proporcionar información sobre o desenvolvemento do proceso de ensino e

aprendizaxe. Mediante esa información, tratarase de detectar o grao de  adquisición das competencias e o

logro dos obxectivos da etapa. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das 

competencias serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III 

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.

A avaliación non se debe confundir coa cualificación. Esta é só un acto administrativo, que sen dúbida

deberá gardar relación co proceso avaliador, pero, de ningún xeito , a avaliación debe reducirse á mera

cualificación.

A avaliación deberá informar de:

- O progreso ou dificultades no proceso de aprendizaxe de cada unha das alumnas e alumnos.

-  A adecuación  dos  procedementos  de  ensino  aplicados polo  profesorado  (  metodoloxía,  recursos,  os

propios criterios avaliadores, etc.).

- A adecuación do currículo ás capacidades do alumnado.

- As condicións pedagóxicas do centro.

A avaliación procurará asemade proporcionar información sobre o desenvolvemento curricular nas diversas

áreas, procurando mellorar a coordinación entre as mesmas.

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia

práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas.

Cando avaliar?

A avaliación deberá ser continua. Por isto entendemos un proceso avaliador que non se reduce á realización

de exames escritos,  senón que ten en conta a totalidade de situacións que se producen na aula e no

transcurso das actividades complementarias vinculadas ó currículo. Neste sentido, cando no proceso de

avaliación  se  detecten  dificultades  no  progreso  dunha  alumna  ou  alumno,  estableceranse  medidas  de

reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten

as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar

o proceso educativo.

Non obstante, este proceso de avaliación continua a cargo do profesorado complementarase mediante un

calendario de avaliacións.

Fases do proceso avaliador



1. Información ó alumnado  .   O profesorado informará ó alumnado, na primeira clase, sobre cales son os

criterios  de avaliación  que  aplicará  ó  longo  do  curso.  Incluirase  unha especial  referencia  ó  dereito  do

alumnado  a  estar  suficientemente  informado  de  cada  un  dos  pasos  do  proceso  de  avaliación  e  ós

procedementos de reclamación de que disporá, no caso de considerar que a avaliación aplicada non é

correcta.

2. Avaliación inicial  .   Ten como obxectivo establecer un diagnóstico sobre os coñecementos iniciais de que

dispón o alumnado. Non ten repercusión cualificadora, e así  haberá que facerllo saber.

3. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente. Nas diferentes programacións didácticas dos

departamentos están establecidos unha serie de indicadores para a avaliación do proceso de ensino e da

práctica docente. Nas memorias finais de cada departamento incorporaranse o grao de cumprimento dos

diferentes indicadores.

4. Avaliación  final  .    Contemplará  sobre  todo  en  que  medida  o  alumnado  progresou  con  respecto  ós

coñecementos detectados na avaliación inicial. A cualificación final, que se entregará ás familias, deberá

reflectir especialmente ese progreso ou as dificultades que impediron o mesmo, e non limitarse tan só a

unha puntuación ou o unha simple clasificación  nunha escala prefixada.

Como avaliar?

Tal como se afirmou no apartado anterior, a avaliación non pode reducirse á aplicación de exames,

favorecedores dunha aprendizaxe memorística, nin en xeral ó uso de técnicas avaliadoras exclusivamente

cuantitativas. A avaliación das aprendizaxes do alumnado terá un carácter formativo e será un instrumento

para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta 

desde todas as materias a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento 

das competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado 

realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe de cada unha delas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE BACHARELATO

As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando superen as

materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. Para os efectos deste

punto, só se computarán as materias que como mínimo a alumna ou o alumno 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 as alumnas e os alumnos poidan cursar máis materias do devandito

bloque.



TITULO DE  BACHARELATO

Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de
bacharelato. 
Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por unha alumna ou 
un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que se cumpran ademais todas as 
condicións seguintes: 

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias e os obxectivos 
vinculados a ese título. 

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna ou do alumno 
na materia. 

c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa 
avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa cursadas que como 
mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata sexa igual ou superior a 
cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia non 
superada.

  Avaliación do proceso de ensino e da práctica docenteAvaliación do proceso de ensino e da práctica docente
Nas diferentes programacións didácticas dos departamentos están establecidos unha serie de indicadores

para a avaliación do proceso de ensino e da práctica docente. Nas memorias finais de cada departamento

incorporaranse o grao de cumprimento dos diferentes indicadores. 

Os indicadores son os que seguen:

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente.

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

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

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.

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

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

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.



9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.



Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumna/o as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

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

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

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

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección das probas, traballos, etc.

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

  Criterios e procedementos para organizar á atención á Criterios e procedementos para organizar á atención á 

diversidadediversidade

Entendemos por  diversidade  as  diferenzas  que  presenta  o  alumnado ante  as  aprendizaxes  escolares,

diferenzas en canto a:  aptitudes,  intereses,  motivacións,  capacidades,  ritmos de maduración,  estilos de

aprendizaxe,  experiencias  e  coñecementos  previos,  contornas  sociais  e  culturais…  Estes  aspectos

conforman tipoloxías e perfís  que deben determinar, en gran medida, a planificación e acción educativa.

Dentro desta diversidade xeral, o criterio a seguir para identificar se unha alumna ou alumno precisa

dunha atención diferente a ordinaria será:

o Presentar n.e.e ( alumnado que requira por un período da súa escolarización ou ao longo
dela, determinados apoios e atencións educativas especificas  derivadas de discapacidade
ou trastornos graves de conduta.

o Presentar dificultades de aprendizaxe
o Presentar altas capacidades intelectuais
o Incorporarse tardiamente ao sistema educativo
o Presentar especiais condicións persoais e de historia escolar

Para todos eles, unha vez identificadas as necesidades específicas, será preciso ir adaptando as respostas

educativas dende as programacións xerais e as programacións da aula, ata aquelas outras  propostas que



modifiquen mais ou menos significativamente a proposta curricular, podendo chegar a requirir propostas

organizativas diferenciadas e recursos persoais de apoio mais ou menos especializados, sempre dende os

principios de normalización e inclusión, é por iso, daremos prioridade ás medidas ordinarias e soamente

despois consideraranse as medidas extraordinarias, cando se valore e xustifique a súa necesidade.

O Plan Xeral de Atención á Diversidade (que formará parte do Proxecto Educativo)  será o instrumento que 

guíe a planificación anual das medidas educativas de atención a diversidade do centro.

Orientacións para incorporar os elementos transversais nas Orientacións para incorporar os elementos transversais nas 

diferentes materiasdiferentes materias

Nas programacións dos diferentes departamentos establecerase a concreción dos elementos transversais 

que se traballarán no curso. É recomendable que esa concreción se faga asociando os elementos 

transversais a traballar cos estándares de aprendizaxe da materia e nivel en cuestión.

Criterios sobre a organización de contidos e o seu tratamento Criterios sobre a organización de contidos e o seu tratamento 

interdisciplinarinterdisciplinar

Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque multidisciplinar do 

proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo.

No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo 

integrado das linguas. Estas medidas incluirán acordos sobre criterios metodolóxicos, sobre a terminoloxía 

que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos 

estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística.

Respecto das restantes materias, procurarase que os departamentos de Matemáticas, Ciencias, Tecnoloxía 

e Física e Química cheguen a acordos sobre contidos comúns, temporalización.de xeito que se evite a 

repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe.
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