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I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:   YOLANDA MIRANDA ARES                               

 MATERIA:           VALORES ÉTICOS                                                              NIVEL E GRUPO: 1º ESO B 

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.      X 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     X    

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.     X  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.      X 

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.      X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.      X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     X    

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.      X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    X   

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

    X  

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 
 

 
Asdo.- Dna. YOLANDA MIRANDA ARES 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A: YOLANDA MIRANDA ARES                                           

 MATERIA:        VALORES ÉTICOS                                               NIVEL E GRUPO: 1º ESO  C 

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.      X 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     X  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.     X  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.      X 

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.      X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.      X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     X  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.      X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    X   

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

    X  

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 
 

    
 Asdo.- Dna. YOLANDA MIRANDA ARES 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A: YOLANDA MIRANDA ARES                                            

 MATERIA:        VALORES ÉTICOS                                                                     NIVEL E GRUPO:1º ESO D 

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.      X 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     X  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.     X  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.      X 

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.      X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.      X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     X  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.        X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    X   

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

    X  

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

                                               
Asdo.- Dna. YOLANDA MIRANDA ARES 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:    ANA COBO RODRÍGUEZ  

 MATERIA:            VALORES ÉTICOS                                                                             NIVEL E GRUPO: 2ª ESO -B 

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.    x  

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.    x  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    x  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    x  

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.     x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    x  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.  x   

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    x  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

  

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:  ANA COBO RODRÍGUEZ 

 MATERIA:          VALORES ÉTICOS                                                                      NIVEL E GRUPO: 2º ESO – C 

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.   x  

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   x  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   x  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   x  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   x  

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.   x  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.  x   

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   x  

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

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

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

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...  x   
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA MARÍA COBO RODRÍGUEZ 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:     ANA COBO RODRÍGUEZ                  

 MATERIA:            VALORES ÉTICOS                                                                 NIVEL E GRUPO: 2º ESO- D 

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.   x  

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   x  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   x  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   x  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   x  

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.   x  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   x  

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   x  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

  x  

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna ANA Mª COBO RODRÍGUEZ  

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A: ANA COBO RODRÍGUEZ                                             

 MATERIA:         VALORES ÉTICOS                                                                    NIVEL E GRUPO: 3º ESO – B 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   x  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.  x   

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   x  

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.  x   

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. x    

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   x  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:  ANA COBO RODRÍGUEZ                                      

 MATERIA:          VALORES ÉTICOS                                                                               NIVEL E GRUPO: 3º ESO-C  

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   x  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   x  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    x 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.  x   

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. x    

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   x  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ  

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:    ANA MARÍA COBO RODRÍGUEZ                                      

 MATERIA:     VALORES ÉTICOS                                                                 NIVEL E GRUPO: 3º ESO-D 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.    x 

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   x  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    x 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.  x   

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. x    

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   x  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ  

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:    ANA MARÍA COBO RODRÍGUEZ                                      

 MATERIA:     VALORES ÉTICOS                                                                 NIVEL E GRUPO: 4º ESO-B 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.    x 

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   x  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    x 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.   x  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   x  

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    x 

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ  

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:    ANA MARÍA COBO RODRÍGUEZ                                      

 MATERIA:     VALORES ÉTICOS                                                                 NIVEL E GRUPO: 4º ESO-C 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.    x 

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   x  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    x 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.   x  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   x  

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    x 

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ  

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:    ANA MARÍA COBO RODRÍGUEZ                                      

 MATERIA:     VALORES ÉTICOS                                                                 NIVEL E GRUPO: 4º ESO-D 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.    x 

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    x 

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    x 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    x 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    x 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    x 

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ  

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A: ANA Mª COBO RODRÍGUEZ                                          

 MATERIA:  FILOSOFÍA                                                                                       NIVEL E GRUPO: 4º ESO-A-B-C-D 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.    x 

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    x 

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    x 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    x 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    x 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.  x   

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    x 

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ  

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:  JAVIER VÁZQUEZ BOTANA                                        

 MATERIA:          FILOSOFIA I                                                                               NIVEL E GRUPO: 1º BAC A 

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.    X 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   X  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   X  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   X  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    X 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   X  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   X 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 
 

Asdo.- D./Dna. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 
 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:   JAVIER VÁZQUEZ BOTANA                                   

 MATERIA:          FILOSOFIA I                                                                             NIVEL E GRUPO: 1º BAC B 

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.    X 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   X  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   X  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   X  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    X 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   X  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   X 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 
 

Asdo.- D./Dna. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 
 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:    JAVIER VÁZQUEZ BOTANA                                  

 MATERIA:          FILOSOFIA I                                                                     NIVEL E GRUPO: 1º BAC C 

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.   X  

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.  X   

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.  X   

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   X  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    X 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   X  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   X 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 
 

Asdo.- D./Dna. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 
 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A:    JAVIER VÁZQUEZ BOTANA                                  

 MATERIA:          FILOSOFIA I                                                                     NIVEL E GRUPO: 1º BAC D 

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.   X  

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   X  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.  X   

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   X  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    X 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   X  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   X 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 
 

Asdo.- D./Dna. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 
 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A: ANA Mª COBO RODRÍGUEZ                                            

 MATERIA:  HISTORIA DA FILOSOFÍA                                                                        NIVEL E GRUPO: 2º BAC A-B 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   x  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.  x   

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   x  

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.   x  

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    x 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. x    

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    x 

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A: ANA Mª COBO RODRÍGUEZ                                         

 MATERIA:  HISTORIA DA FILOSOFÍA                                                                        NIVEL E GRUPO: 2º BAC-C 

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.    x 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    x 

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   x  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.  x   

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   x  

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.   x  

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    x 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. x    

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    x 

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

   x 

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

 PROFESOR/A: JAVIER VÁZQUEZ BOTANA                                  

 MATERIA:  PSICOLOXÍA                                                                                        NIVEL E GRUPO: 2º BAC-A-B-C 

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.    X 

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   X  

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.   X  

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

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

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

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   X  

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    X 

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.    X 

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.   X  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    X 

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

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

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.   X  

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

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

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

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

corrección das probas, traballos, etc. 

  X  

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

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 
 

Asdo.- D./Dna. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 
 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: VALORES ÉTICOS  -   1º ESO  
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.      X 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.      X 

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.      X 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     X  

5. Adecuación da metodoloxía empregada.      X 

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.      X 

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.      X 

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.     X  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.     X  

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.     X  

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.     X  

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.     X  

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

    X  

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.      X  

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.   X    

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro.       X  

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     X  

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

  X    

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.    X   
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 
 

 
Asdo.- Dna. YOLANDA MIRANDA ARES 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: VALORES ÉTICOS –  2º ESO 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.    x 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.    x 

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.    x 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.   x  

5. Adecuación da metodoloxía empregada.   x  

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.   x  

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.   x  

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.   x  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.   x  

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.   x  

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.   x  

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.    x 

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

    

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.      

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. x    

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. x    

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.   x  

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

  x  

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.   x  
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍIGUEZ 

 

 

 
 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: VALORES ÉTICOS – 3º ESO 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.    x 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.    x 

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.    x 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.   x  

5. Adecuación da metodoloxía empregada.   x  

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.   x  

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.   x  

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.   x  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.   x  

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.   x  

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.   x  

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.    x 

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

    

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.      

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. x    

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. x    

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.   x  

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

  x  

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.   x  
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

 
    

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

            II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.    x 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.    x 

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.    x 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.   x  

5. Adecuación da metodoloxía empregada.   x  

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.   x  

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.   x  

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.   x  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.   x  

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.   x  

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.   x  

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.    x 

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

    

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.      

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. x    

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. x    

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.    x 

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

   x 

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.    x 
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

 

 
 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: FILOSOFÍA 4º ESO 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.    x 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.    x 

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.    x 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.   x  

5. Adecuación da metodoloxía empregada.   x  

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.   x  

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.   x  

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.   x  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.   x  

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.   x  

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.   x  

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.    x 

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

    

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.     x 

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. x    

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. x    

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.    x 

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

   x 

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.    x 
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30  de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

 

 
 

 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: FILOSOFÍA I – 1º BAC 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.    X 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.  X   

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.    X 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.   X  

5. Adecuación da metodoloxía empregada.   X  

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.   X  

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.   X  

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.   X  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.    X 

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.    X 

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.    X 

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.   X  

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

    

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.    X  

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.   X  

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro.   X  

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.    X 

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

 X   

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.   X  
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 
 

Asdo.- D./Dna. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 

 

 
 
 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.    x 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.    x 

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.    x 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.    x 

5. Adecuación da metodoloxía empregada.    x 

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.    x 

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.  x   

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.    x 

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.    x 

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.    x 

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.    x 

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.    x 

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

  x  

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

   x 

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.     x 

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. x    

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. x    

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.   x  

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

    

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.    x 
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 

 
Asdo.- D./Dna. ANA Mª COBO RODRÍGUEZ 

 
 

 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

II. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     MATERIA.CURSO: PSICOLOXÍA 2º BAC 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.    X 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.   X  

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.    X 

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.   X  

5. Adecuación da metodoloxía empregada.   X  

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.   X  

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.   X  

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.   X  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.    X 

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.    X 

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.    X 

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.   X  

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 

pendentes.  

    

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.    X  

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.   X  

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro.   X  

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.    X 

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas. 

  X  

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.   X  
 

 
 

Santiago de Compostela, a  30 de XUÑO de 2022 
 

Asdo.- D./Dna. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 

 

 
 
 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

III. RESULTADOS 
       
 

AVALIACIÓN FINAL DO ALUMNADO (ORDINARIA) 

 
 

 ESO 
BACH 

Curso e 
Grupo 

Materia / Módulo 

Alumnado 
matriculado Abandonos Suspensos Aprobados  

 Total Nº % Nº % Nº % 
 

 

ESO 1ºB VALORES ÉTICOS 17 0 0 0 0 17 100 
 

ESO 1ºC VALORES ÉTICOS 19 0 0 0 0 19 100 

 ESO 1ºD VALORES ÉTICOS 20 0 0 0 0 20 100  

 ESO 2ºB VALORES ÉTICOS 16 0 0 2 13 14 87  

 ESO 2ºC VALORES ÉTICOS 19 0 0 0 0 19 100  

 ESO 2ºD VALORES ÉTICOS 14 0 0 0 0 14 100  

 ESO 3ºB VALORES ÉTICOS 16 0 0 0 0 16 100  

  ESO 3ºC VALORES ÉTICOS 13 0 0 2 15 11 85  

 ESO 3ºD VALORES ÉTICOS 11 0 0 0 0 11 100  

 ESO 4ºB VALORES ÉTICOS 10 0 0 0 0 10 100  

 ESO 4ºC VALORES ÉTICOS 12 0 0 0 0 12 100  

 ESO 4ºD VALORES ÉTICOS 7 0 0 0 0 7 100  

 ESO 4ºABCD FILOSOFÍA 29 0 0 1 3 28 97  

 BAC 1ºA FILOSOFÍA 21 1 5 2 10 18 90  

 BAC 1ºB FILOSOFÍA 18 0 0 2 11 16 89  

 BAC 1ºC FILOSOFÍA 23 3 13 5 25 15 75  

 BAC 1ºD FILOSOFÍA 25 0 0 5 20 20 80  

 BAC 2ºAB HISTORIA DA FILOSOFÍA 23 0 0 5 22 18 78  

 BAC 2ºC HISTORIA DA FILOSOFÍA 20 0 0 3 15 17 85  

 BAC 2ºABC PSICOLOXÍA 16 0 0 1 6 15 94  
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Observacións sobre os resultados acadados: 

 

VALORES ÉTICOS ESO: Neste curso se implementaron os contidos recollidos na Programación 
didáctica en cada un dos niveis (1º,2º,3º e 4º ESO). Tendo en conta as esixidas dinámicas 
participativas propias desta materia, que deben posibilitar unha aprendizaxe significativa dos contidos 
por parte do alumnado en cada un dos niveis, podemos dicir que este criterio pedagóxico se cumpriu. 
Os tres grupos de 1º ESO son bastante homoxéneos no traballo, na actitude e no estudo, presentando, 
en xeral, un bo nivel académico. En 2º e 3º ESO o alumnado foi diverso, mais en xeral os contidos 
impartidos conectaron coas estruturas cognitivas destes. En 4º ESO, fixéronse as modificacións 
oportunas na programación para adaptar a temporalización establecida na mesma ao  número de horas 
lectivas dispoñibles. Tal e como estaba contemplado na programación, a avaliación do alumnado tentou 
ser formativa e integrada no sistema de aprendizaxe (avaliación continua), usando unha pluralidade de 
métodos e instrumentos. A resposta e esforzo do alumnado foi, en xeral, positiva. 

 

FILOSOFÍA 4º ESO:Durante este curso o alumnado en xeral foi asimilando os conceptos filosóficos 
pouco a pouco así como a comprensión dos textos que se foron traballando na aula así como nas 
tarefas propostas para tal efecto. Os resultados académicos en xeral resultaron bastantes 
satisfactorios. 

 

FILOSOFÍA 1º BACHARELATO: Os grupos desta materia foron bastante diferentes. Así, mentres nos 
grupos de 1ºA e 1ºB o alumnado mostrou interese pola materia, esforzándose na realización e 
presentación das tarefas, participación nas clases, etc., o grupo de 1ºC mantivo unha actitude diferente, 
pouco participativa e mostrando, en xeral, escaso interese polos contidos; neste grupo, o esforzo e o 
traballo foi menor, tamén en termos xerais. E en canto a 1ºD poderíase dicir que o alumnado presenta 
maiores dificultades de aprendizaxe, aínda que a actitude pode cualificarse como positiva. Por outra 
parte, dada a extensión desproporcionada do currículo da materia, priorizáronse os contidos 
directamente relacionados e con continuidade na materia de Historia da Filosofía de 2º de BAC.  
 
HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO: Aínda que o centro de atención situouse en cada caso 
nos autores sinalados na programación, o enfoque dado á materia tentou considerar a Historia da 
Filosofía como un feito global no que é necesario explicitar as diferentes problemáticas e contextos así 
como a relación entre as distintas correntes de pensamento.  Os exames de avaliación elaboráronse en 
base ao modelo establecido para a ABAU. Así mesmo, facilitóuselle ao alumnado todo tipo de material 
que puidera resultar útil na preparación da materia: unidades didácticas, esquemas, textos, pautas para a 
elaboración da composición, mapas conceptuais, etc.  E motivouse ao alumnado para que traballasen na 
elaboración de comentarios de texto de cada un dos autores obxecto das ABAU co obxectivo de que 
practicaran en tan importante actividade para prepararse na Historia da Filosofía, para o cal 
incentivouselles con 2 puntos na avaliación trimestral.   
 
PSICOLOXÍA 2º BACHARELATO: Nesta materia o alumnado mostrouse con bastante interese e 
participativo. En xeral entregaron as actividades que se lles propuxo na Aula Virtual do centro. Así como 
preparando os exames que sobre a materia impartida se lles foi propoñendo. O currículo foi impartido 
priorizando os temas máis significativos. 
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AVALIACIÓN FINAL DO ALUMNADO (EXTRAORDINARIA) 

 
 

 ESO 
BACH 

Curso e 
Grupo 

Materia / Módulo 

Alumnado 
matriculado Abandonos Suspensos Aprobados  

 Total Nº % Nº % Nº % 
 

 BAC 1ºA FILOSOFÍA 2 1 50 1 50 0 0  

 BAC 1ºB FILOSOFÍA 2 1 50 0 0 1 50  

 BAC 1ºC FILOSOFÍA 5 1 20 3 60 1 20  

 BAC 1ºD FILOSOFÍA 5 3 60 1 20 1 20  

 BAC 2ºAB HISTORIA DA FILOSOFÍA 5 0 0 4 80 1 20  

 BAC 2ºC HISTORIA DA FILOSOFÍA 3 0 0 2 67 1 33  

 BAC 2ºABC PSICOLOXÍA 1 0 0 0 0 1 100  

 
 
 
 
 
 

MATERÍAS / MÓDULOS PENDENTES: AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA 

 
 

 ESO 
BACH 

Curso 
e 

Grupo 
Materia / Módulo PENDENTE 

Alumnado 
pendente 

Non 
presentados 

Suspensos Aprobados  

 Total Nº % Nº % Nº % 
 

 

2º 
BAC 

C Filosofía 1º BAC 1 0 0 1 100 0 0  

 

 
 

MATERÍAS / MÓDULOS PENDENTES: AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

 
BACH 

Curso 
e 

Grupo 
Materia / Módulo PENDENTE 

Alumnado 
pendente 

Non 
presentados 

Suspensos Aprobados  

 Total Nº % Nº % Nº % 
 

 

2º 
BAC 

C Filosofía 1º BAC 1 0 0 0 0 1 100  
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IV. PROPOSTAS DE MELLORA 

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1 

Formulo os obxectivos didácticos de 
forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos 
deben conseguir como reflexo e 
manifestación da intervención 
educativa.  

Nalgúns casos, os obxectivos poden 
resultar excesivamente ambiciosos e 
pouco realistas. 

Seguir traballando nunha maior 
concreción dos obxectivos e adaptalos 
ás condicións do alumnado dunha 
maneira máis realista. 

2 

Selecciono e secuencio os contidos 
(coñecementos, procedementos e 
actitudes) da miña programación de 
aula cunha distribución e unha 
progresión axeitada ás características 
de cada grupo de alumnos.  

Non é fácil chegar a un nivel óptimo 
neste indicador dado que hai un claro 
desfase entre os contidos e a carga 
horaria dispoñible para impartilos, 
especialmente na materia Valores 
éticos. 

Seleccionar cun criterio máis obxectivo 
en relación coa carga horaria das 
distintas materias os contidos máis 
pertinentes, especialmente na materia 
Valores éticos. 

3 

Adopto estratexias e programo 
actividades en función dos obxectivos 
didácticos, en función dos distintos 
tipos de contidos e en función das 
características dos alumnos.  

Unha vez máis, nos atopamos coa falta 
de tempo para traballar suficientemente 
os contidos mediante a posta en 
práctica da cantidade e variedade 
óptima  de actividades. Nalgúns casos, 
as ratios engaden maior dificultade. 

Seleccionar e reducir os contidos para 
poder traballalos por medio de 
actividades prácticas. 

4 

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos 
axustados á programación didáctica e, 
sobre todo, axustado sempre, o máis 
posible ás necesidades e intereses dos 
alumnos.  

Un elemento que incide negativamente 
na devandita planificación o constitúe a 
heteroxeneidade do alumnado que nos 
atopamos nos diferentes grupos da 
ESO e BAC. 

Programar actividades diferentes en 
función do perfil do alumnado ao que 
van dirixidas. Difícil coas ratios que 
temos que manexar. 

5 

Establezo, de modo explícito, os 
criterios, procedementos e 
instrumentos de avaliación e 
autoavaliación que permiten facer o 
seguimento do progreso dos alumnos e 
comprobar o grao en que alcanzan as 
aprendizaxes.  

Estes compoñentes da programación 
figuran expostos nas aulas virtuais das 
diferentes materias e na web do 
Centro. Pero, a pesar de que todos os 
alumnos teñen acceso ás mesmas, un 
número deles certamente significativo 
non os le. Por iso se explican na aula, 
non só a principio de curso, senón 
varias veces no transcurso do mesmo. 

Seguir comentando e explicando estes 
elementos na aula. 

6 

Planifico a miña actividade educativa 
de forma coordinada co resto do 
profesorado (xa sexa por nivel, ciclo, 
departamentos, equipos educativos e 
profesores de apoio).  

A coordinación entre o profesorado é a 
gran materia pendente. Queda moito 
camiño por andar neste asunto. No 
departamento penso que houbo boa 
coordinación.  

Solicitar ao equipo directivo que se 
planifiquen reunións periódicas dos 
equipos docentes. 

7 
Presento e propoño un plan de traballo, 
explicando a súa finalidade, antes de 
cada unidade.  

Ao inicio de cada tema faise unha 
presentación do mesmo e das 
actividades previstas. 

Tentar axustar unha temporalización 
para cada tema ao inicio do mesmo e 
informar disto ao alumnado. 

8 
Formulo situacións introdutorias previas 
ao tema que se vai tratar (traballos, 
diálogos, lecturas...).  

Ao inicio de cada tema adóitase facer 
algunha actividade motivadora. 

Ir renovando esas actividades. 

9 

Manteño o interese do alumnado 
partindo das súas experiencias, cunha 
linguaxe clara e adaptada. 

Sempre que é posible, así se fai. Pero 
ás veces, as características dos temas 
tratados, especialmente en filosofía, 
dificultan esta tarefa. 

Seguir insistindo en conectar mellor a 
realidade cotiá do alumnado cos 
contidos das diferentes materias, na 
medida do posible. 

10 

Comunico a finalidade das 
aprendizaxes, a súa importancia, 
funcionalidade, aplicación real...  

Sempre se tenta transmitir a idea de 
que os contidos teóricos ou 
conceptuais deben servirnos para 
implementalos na vida práctica. 
 
 

Seguir deseñando máis e mellores 
actividades de aplicación dos contidos 
teóricos. 

11 

Dou información dos progresos 
conseguidos así como das dificultades 
encontradas.  

Téntase ofrecer a maior información 
posible tendo en conta as limitacións 
que conleva, nalgúns casos, o ter un 
número de alumnos excesivo. 

Quizais unha maior concreción dos 
obxectivos poida axudar a mellorar este 
aspecto. 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal


  

 

I. E. S. EDUARDO PONDAL  

Dr. Maceira, 9    15706 SANTIAGO (A Coruña) 

Telf. 981 52 21 54    Fax 981 52 24 93 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal 

Correo-e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

 

12 

Relaciono os contidos e actividades cos 
intereses e coñecementos previos dos 
meus alumnos.  

Procúrase facelo, sempre que é 
posible. 

Deseñar algunha estratexia que 
permita atenuar o problema da 
excesiva heteroxeneidade do 
alumnado. 

13 

Estruturo e organizo os contidos dando 
unha visión xeral de cada tema ( mapas 
conceptuais, esquemas, que teñen que 
aprender, que é importante...).  

Algúns temas quizais sexan 
excesivamente longos e complexos, 
polo que posiblemente sexa necesario 
reorganizar os contidos dos mesmos. 
En parte, isto xa se fixo neste curso. 

Elaborar un esquema xeral para cada 
tema ou deseñar unha actividade para 
cubrir este obxectivo. 

14 

Propoño aos meus alumnos actividades 
variadas (de diagnóstico, de 
introdución, de motivación, de 
desenvolvemento, de síntese, de 
consolidación, de recuperación, de 
ampliación e de avaliación).  

Non sempre é posible traballar 
suficientemente os temas mediante a 
realización de actividades numerosas e 
variadas, dadas as limitacións de 
tempo. 

Neste eido, as propostas de mellora 
non son fáciles de establecer. Se non 
hai tempo abondo para realizar un gran 
número actividades haberá que 
seleccionar moi ben as poucas que se 
poidan facer. 

15 

Nas actividades que propoño existe 
equilibrio entre as actividades 
individuais e traballos en grupo.  

A maioría actividades que se 
programan son individuais. As 
actividades en grupo presentan 
problemas organizativos que non son 
fáciles de abordar. 

Planificar actividades colaborativas e 
darlle un maior protagonismo. 

16 

Utilizo recursos didácticos variados       
( audiovisuais, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para a 
presentación dos contidos coma para a 
práctica dos alumnos, favorecendo o 
uso autónomo por parte destes.  

A Aula Virtual é de gran axuda, dadas 
as posibilidades que ofrece. Tamén se 
empregan outras ferramentas e 
recursos TIC. 

Seguir aumentando o repositorio de 
recursos e as actividades na Aula 
Virtual. Explorar novas ferramentas e 
recursos TIC. 

17 

As relacións que establezo cos meus 
alumnos dentro da aula e as que estes 
establecen entre si son correctas e 
fluídas.  

En xeral, e salvo casos illados, este 
indicador acada un nivel satisfactorio. 
Nos niveis de 2º e 3º ESO é onde este 
indicador presenta maiores dificultades. 

Tender máis canles de comunicación 
co alumnado, tentando superar, na 
medida do posible, o atranco que, para 
a consecución deste obxectivo, supón o 
feito de ter un gran número de 
alumnos. 

18 

Favorezo a elaboración de normas de 
convivencia coas achegas de todos.  

Desde principio de curso téntase 
establecer coa máxima claridade, cales 
son as normas fundamentais polas que 
se rexe a convivencia na aula e como 
deben ser as relacións que alumnos e 
profesor e alumnos entre si deben 
manter na mesma. 
 
 

Ofrecer algunha canle de participación 
ao alumnado na elaboración das 
normas de convivencia na aula. 

19 

Fomento o respecto e a colaboración 
entre os alumnos e teño en conta as 
súas suxestións e achegas, tanto para 
a organización das clases coma para 
as actividades de aprendizaxe.  

Entendemos que a organización das 
clases e as actividades de aprendizaxe 
son responsabilidade do profesor. 
Porén, ao longo do curso lémbraselles 
aos alumnos a posibilidade de 
considerar calquera achega que poidan 
facer. 

Abrir unha “caixa de suxestións” nas 
Aulas Virtuais das diferentes materias. 

20 

En caso de obxectivos 
insuficientemente alcanzados propoño 
novas actividades que faciliten a súa 
adquisición.  

Todos os alumnos dispoñen da 
oportunidade de recuperar os contidos 
non superados mediante a realización 
de novas probas e actividades. 

Deseñar novas actividades de 
recuperación e reforzo. 

21 

Teño en conta o nivel de habilidades 
dos alumnos, os seus ritmos de 
aprendizaxes, as posibilidades de 
atención, etc, e en función deles, 
adapto os distintos momentos do 
proceso de ensino- aprendizaxe. 
 
  

Este indicador non é fácil de 
implementar. Porén, é preciso tentalo 
na medida do posible. 

Revisar e redeseñar as probas de 
diagnóstico e avaliación inicial para 
poder obter delas a máxima 
información sobre as características do 
alumnado. 

22 

Coordínome con outros profesionais 
(profesores de apoio, Departamento de 
Orientación), para modificar e/ou 
adaptar contidos, actividades, 

Nalgúns casos concretos que adoitan 
producirse na ESO, procúrase 
asesoramento do departamento de 
orientación coa finalidade de perfilar 

Mellorar a formación no deseño e posta 
en práctica de adaptacións curriculares 
e demais medidas de atención á 
diversidade. 
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metodoloxía e recursos aos diferentes 
ritmos e posibilidades de aprendizaxe.  

algunha intervención necesaria no caso 
de alumnado con necesidades 
educativas especiais ou que presenten 
algunha problemática que afecte ao 
seu proceso de aprendizaxe. 

23 

Teño en conta o procedemento que 
figura na programación para a 
avaliación das aprendizaxes. Aplico 
criterios de avaliación e criterios de 
cualificación (ponderación do valor de 
traballos, das probas, tarefas de 
clase...) en cada un dos temas de 
acordo coa programación. 

Procúrase ser absolutamente fieis ao 
establecido na programación neste 
punto. Paréceme fundamental para que 
o alumnado saiba en todo momento a 
que aterse. 

Seguir mantendo o compromiso cos 
procedementos de avaliación 
establecidos na programación. 

24 

Realizo unha avaliación inicial a 
principio de curso, para axustar a 
programación, na que teño en conta o 
informe final do titor anterior, o doutros 
profesores e/ou do Departamento de 
Orientación.  

Na sesión de avaliación inicial que se 
realiza a principio de curso procúrase 
obter o máximo de información 
relevante do alumnado de cada grupo. 

Procurar que a dinámica das sesións 
de avaliación inicial sexa axeitada para 
que resulten o máis eficaces posible á 
hora de diagnosticar dificultades e de 
abordalas establecendo 
procedementos de intervención 
educativa coordinadamente e de 
maneira eficiente. 

25 

Corrixo e explico -habitual e 
sistematicamente- os traballos e 
actividades dos alumnos e dou pautas 
para a mellora das súas aprendizaxes.  

Procúrase “iluminar” os exames 
corrixidos con indicacións que poidan 
ser de utilidade ao alumnado. Ofrécese 
a posibilidade de explicar máis 
detalladamente as correccións en 
privado de maneira individualizada. 
Establécense mecanismos de 
retroalimentación. 
 
 
 
 

Mellorar a obxectividade na corrección 
das actividades de aula na medida en 
que sexa posible, dado o número de 
alumnos e as características dos 
exercicios. 

26 

Utilizo diferentes medios para informar 
a pais, profesores e alumnos dos 
resultados da avaliación.  

Para acadar este obxectivo co 
alumnado existe un ofrecemento xa 
desde principio de curso para dar todas 
as explicacións que sexan precisas. 
Respecto ás familias infórmase da hora 
de atención semanal e das 
posibilidades de flexibilización na 
atención ás mesmas. 

Ampliar no posible as canles de 
comunicación coas familias. 

 
 
 
 

Santiago de Compostela, a 30 de xuño de 2022             
 

 
Asdo.- D. JAVIER VÁZQUEZ BOTANA 

 
Xefe do departamento de Filosofía 
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