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1.- OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA  

(Decreto 86/2015, do 25 de xuño; DOG do 29 de xuño) 
 

1. 1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan:   

  a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entreas 

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 dunhasociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.   

  b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe ecomo 

medio de desenvolvemento persoal.   

  c) 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 outracondición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a 

muller. 

  d) 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. 

  e) 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.   

  f) 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 diversoscampos 

do coñecemento e da experiencia.   

  g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 

o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,tomar 

decisións e asumir responsabilidades.   

  h) 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. 

  i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

j) 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.  

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respec-tar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a edu-cación física e 

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

l) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.  

m) 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.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  
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ñ) 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. 

o) 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. 

 

1.2.-  BACHARELATO  

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatutode 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha 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.  

c) 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 

daspersoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especialás 

persoas con discapacidade.   

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias parao 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a linguacastelá.

   

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidariono 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e 

dosmétodos 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.  m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

 n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

comofontes de formación e enriquecemento cultural.  

 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal 

esocial, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

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

 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  

 



 5 

1.3.- CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

 

1.3.1.- Ciclo Superior Axencias de Viaxes 
 

O obxectivo xeral deste ciclo é proporcionar ao alumnado un proceso de ensino-aprendizaxe que 

lles permita adquirir unha competencia profesional nas seguintes áreas: 

 

 Programar, organizar, operar e controlar viaxes combinadas 

 Vender dereitos de uso de servizos turísticos 

 Administrar unidades ou departamentos específicos en axencias de viaxes 

 Participar no desenvolvemento dos programas e accións comerciais. 

 

1.3.2.-Ciclo Superior de Información e Comercialización Turísticas 
 

O obxectivo xeral deste ciclo é proporcionar aos alumnos e as alumnas un proceso de ensino-

aprendizaxe que lles permita adquirir unha competencia profesional nas seguintes áreas: 

 

 Comercializar destinos turísticos 

 Crear produtos turísticos de base territorial 

 Asistir e guiar grupos turísticos 

 Xestionar servizos de información turística 

 

2.- AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBRIGATORIA E BACHARELATO. 

 

Según a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato, as competencias clave do currículo para educación 

secundaria e bacharelato serán as seguintes: 

 

Comunicación lingüística (CCL). 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

Competencia dixital (CD). 

Aprender a aprender (CAA).  

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e expresións culturais 

(CCEC). 

 

As competencias clave e os obxectivos das etapas. 

1.  As competencias clave deberán estar estreitamente vinculadas aos obxectivos definidos para a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

2.  A relación das competencias clave cos obxectivos das etapas educativas fai necesario deseñar 

estratexias para promover e avaliar as competencias desde as etapas educativas iniciais e 

intermedias até a súa posterior consolidación en etapas superiores, que levarán os alumnos e 

alumnas a desenvolver actitudes e valores, así como un coñecemento de base conceptual e un uso 

de técnicas e estratexias que favorecerán a súa incorporación á vida adulta e que servirán de 

alicerce para a súa aprendizaxe ao longo da súa vida. 

3.   A adquisición eficaz das competencias clave por parte do alumnado e a súa contribución ao 

logro dos obxectivos das etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar e transversal, 



 6 

require do deseño de actividades de aprendizaxe integradas que permitan avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 

As competencias clave no currículo. 

1. As competencias clave deben estar integradas nas áreas ou materias das propostas curriculares, 

e nelas definírense, explicitárense e desenvolvérense suficientemente os resultados de 

aprendizaxe que os alumnos e alumnas deben conseguir. 

2. As competencias débense desenvolver nos ámbitos da educación formal, non formal e 

informal ao longo da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, e 

na educación permanente ao longo de toda a vida. 

3.  Todas as áreas ou materias do currículo deben participar, desde o seu ámbito correspondente, 

no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. 

4. A selección dos contidos e as metodoloxías debe asegurar o desenvolvemento das 

competencias clave ao longo da vida académica. 

5.  Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar o que o alumnado sabe e 

sabe facer en cada área ou materia. Estes criterios de avaliación desagréganse en estándares de 

aprendizaxe avaliables. Para valorar o desenvolvemento competencial do alumnado, serán estes 

estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e 

medibles, os que, ao se pór en relación coas competencias clave, permitirán graduar o 

rendemento ou desempeño alcanzado en cada unha delas. 

6.  O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables dunha área ou materia determinada dará 

lugar ao seu perfil de área ou materia. Dado que os estándares de aprendizaxe avaliables se 

poñen en relación coas competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias que 

se desenvolven a través desa área ou materia. 

7.   Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento competencial. O conxunto de 

estándares de aprendizaxe avaliables das diferentes áreas ou materias que se relacionan cunha 

mesma competencia dá lugar ao perfil desa competencia (perfil de competencia). A elaboración 

deste perfil facilitará a avaliación competencial do alumnado. 

 

Estratexias metodolóxicas para traballar por competencias na aula. 

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende 

conseguir, tendo claro cales son os obxectivos ou metas, que recursos son necesarios, que 

métodos didácticos son os máis adecuados e como se avalía a aprendizaxe e se retroalimenta o 

proceso. 

Os métodos didácticos débense elixir en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as 

metas propostas e en función dos condicionantes en que ten lugar o ensino. 

A natureza da materia, as condicións socioculturais, a dispoñibilidade de recursos e as 

características dos alumnos e alumnas condicionan o proceso de ensino-aprendizaxe, polo que 

será necesario que o método seguido polo profesor se axuste a estes condicionantes co fin de 

propiciar unha aprendizaxe competencial no alumnado. 

Os métodos deben partir da perspectiva do docente como orientador, promotor e facilitador do 

desenvolvemento competencial no alumnado; ademais, débense enfocar á realización de tarefas 

ou situacións-problema, formuladas cun obxectivo concreto, que o alumnado debe resolver 

facendo un uso adecuado dos distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores; así 

mesmo, deben ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos 

de aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

No actual proceso de inclusión das competencias como elemento esencial do currículo, é preciso 

sinalar que calquera das metodoloxías seleccionadas polos docentes para favorecer o 

desenvolvemento competencial dos alumnos e alumnas se debe axustar ao nivel competencial 
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inicial destes. Ademais, é necesario secuenciar o ensino de tal modo que se parta de aprendizaxes 

máis simples para avanzar gradualmente cara a outras máis complexas. 

Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á 

aprendizaxe no alumnado, o que implica unha nova formulación do papel do alumnado, activo e 

autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 

Os métodos docentes deberán favorecer a motivación por aprender nos alumnos e alumnas e, 

para tal fin, os profesores deben ser quen de xerar neles a curiosidade e a necesidade por adquirir 

os coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores presentes nas competencias. Así mesmo, 

co propósito de manter a motivación por aprender, é necesario que os profesores procuren todo 

tipo de axudas para que os estudantes comprendan o que aprenden, saiban para que o aprenden e 

sexan quen de usar o aprendido en distintos contextos dentro e fóra da aula. 

Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, 

metodoloxías  activas  e  contextualizadas. Aquelas  que  faciliten  a  participación  e implicación 

do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais serán as que xeren 

aprendizaxes máis transferibles e duradeiras. 

As metodoloxías activas débense apoiar en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, 

a través da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias 

utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 

Para un proceso de ensino-aprendizaxecompetencial as estratexias interactivas son as máis 

adecuadas, ao permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase 

mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. As metodoloxías que contextualizan a 

aprendizaxe e permiten a aprendizaxe por proxectos, os centros deinterese, o estudo de casos ou 

a aprendizaxe baseada en problemas favorecen a participación activa, a experimentación e unha 

aprendizaxe funcional que vai facilitar o desenvolvemento das competencias, así como a 

motivación dos alumnos e alumnas ao contribuír decisivamente á transferibilidade das 

aprendizaxes. 

O traballo por proxectos, especialmente relevante para a aprendizaxe por competencias, baséase 

na proposta dun plan de acción co que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodoloxía pretende axudar o alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a 

reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa investigadora a través dun proceso en 

que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e 

habilidades a proxectos reais. Favorécese, por tanto, unha aprendizaxe orientada á acción na cal 

se integran varias áreas ou materias: os estudantes poñen en xogo un conxunto amplo de 

coñecementos, habilidades ou destrezas e actitudes persoais, é dicir, os elementos que integran as 

distintas competencias. 

Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que proporciona información extensa sobre 

a aprendizaxe do alumnado, reforza a avaliación continua e permite compartir resultados de 

aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para o alumnado que potencia a súa 

autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e reflexivo. 

A selección e uso de materiais e recursos didácticos constitúe un aspecto esencial da 

metodoloxía. O profesorado débese implicar na elaboración e deseño de diferentes tipos de 

materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos 

alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de 

construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, 

considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e a comunicación no 

proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 

Finalmente, é necesaria unha adecuada coordinación entre os docentes sobre as estratexias 

metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os equipos educativos débense propor unha reflexión 

común e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas metodolóxicas con criterios 

comúns e consensuados. Esta coordinación e a existencia de estratexias conexionadas permiten 
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abordar con rigor o tratamento integrado das competencias e progresar cara a unha construción 

colaborativa do coñecemento. 

 

A avaliación das competencias clave. 

1. Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finaisnas diferentes 

etapas educativas deberase ter en conta o grao de dominio dascompetencias correspondentes á 

educación primaria, á educación secundaria obrigatoriae ao bacharelato, a través de 

procedementos de avaliación e instrumentos de obtenciónde datos que ofrezan validez e 

fiabilidade na identificación das aprendizaxes adquiridas. 

Por isto, para poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que sexa 

posible,estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños 

naresolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus 

coñecementos,destrezas, valores e actitudes. 

2. Débense establecer as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliables coascompetencias a 

que contribúen, para lograr a avaliación dos niveis de desempeñocompetenciais alcanzados polo 

alumnado. 

3. A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coaavaliación dos 

contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar oscoñecementos, destrezas, actitudes 

e valores para dar resposta ás situacións formuladas,dotar de funcionalidade as aprendizaxes e 

aplicar o que se aprende desde unhaformulación integradora. 

4. Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través deindicadores de logro, 

tales como rúbricas ou escalas de avaliación. Estes indicadores delogro deben incluír rangos 

dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta oprincipio de atención á diversidade. 

5. O profesorado establecerá as medidas que sexan necesarias para garantir que aavaliación do 

grao de dominio das competencias do alumnado con discapacidade se realicede acordo cos 

principios de non discriminación e accesibilidade e deseño universal. 

6. O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados para facilitar aavaliación do 

alumnado como parte integral do proceso de ensino e aprendizaxe, e comounha ferramenta 

esencial para mellorar a calidade da educación. 

Así mesmo, é necesario incorporar estratexias que permitan a participación doalumnado na 

avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguaisou a coavaliación. 

Estes modelos de avaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexióne valoración do alumnado 

sobre as súas propias dificultades e fortalezas, sobre aparticipación dos compañeiros nas 

actividades de tipo colaborativo e desde a colaboraciónco profesorado na regulación do proceso 

de ensino-aprendizaxe. 

En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como aobservación 

sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio,os protocolos de 

rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de 

avaliación coherente. 

7.   As avaliacións externas de fin de etapa previstas na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, 

para a mellora de calidade educativa (LOMCE), terán en conta, tanto no seu deseño como na súa 

avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliable do currículo.  

Seguiránse as orientacións para facilitar o desenvolvemento de estratexias metodolóxicas que 

permitan traballar por competencias na aula tal como o indica o Anexo I da mencionada Orde 

ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 

contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e 

o bacharelato. 
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3.- CONTIDOS  

 
3.1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. 

 

3.1.1. ORGANIZACIÓN DO PRIMEIRO CURSO.  

 

Bloque de materias troncais 
Materias xerais: 

-Bioloxía-Xeoloxía. 

 -Xeografía e Historia. 

 -Lingua Castelá e Literatura.  

-Matemáticas. 

-Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés. 

 

Bloque de materias específicas 
-Educación Física. 

 -Relixión ou Valores éticos. 

 -Segunda Lingua Estranxeira: Inglés ou Francés. 

 -Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 

 

Bloque de materias de libre configuración autonómica: 
-Lingua Galega e Literatura. 

 

Materia de libre configuración dos centros docentes: 
-Cultura Anglosaxona. 

 

Titoría 
 

 3.1.2. ORGANIZACIÓN DO SEGUNDO CURSO. 

 

Bloque de materias troncais xerais 
Materias xerais: 

-Lingua Castelá e Literatura.  

-Matemáticas. 

-Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés. 

-Física e química. 

 -Xeografía e Historia. 

  

 

Bloque de materias específicas 
-Educación Física. 

 -Relixión ou Valores éticos. 

 -Segunda Lingua Estranxeira: Inglés ou Francés. 

 -Música. 

-Tecnoloxía 

 

Bloque de materias de libre configuración autonómica: 
-Lingua Galega e Literatura. 
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Materia de libre configuración dos centros docentes: 
-Educación Financeira. 

-Oratoria. 

 

Titoría 
 

3.1.3. ORGANIZACIÓN DO TERCEIRO CURSO. 

 

Bloque de materias troncais 
Materias xerais: 

-Bioloxía-Xeoloxía. 

-Física e Química. 

           -Xeografía e Historia. 

 -Lingua Castelá e Literatura.  

-Primeira Lingua Estranxeira: Inglés Ou Francés. 

Materia de opción: 

-Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás 

Ensinanzas Aplicadas. 

 

Bloque de materias específicas 
-Educación Física. 

 -Relixión  ou Valores Éticos. 

 -Segunda lingua estranxeira: Inglés ou Francés. 

 -Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 

-Música. 

  -Tecnoloxía. 

 -Unha materia a elixir entre Segunda Lingua Estranxeira e Cultura Clásica. 
 

Materias de libre configuración autonómica: 
-Lingua galega e literatura. 

 

Titoría 
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3.1.4. ORGANIZACIÓN DO CUARTO CURSO. 

 

*A materia de Cultura Científica será impartida polo Departamento de Física e química. 

Troncais xerais, Troncais de opción, Troncais de opción que contan como específicas, 

Específicas, Específicas obrigatorias, Libre configuración autonómica 

 

 

 3.2.- BACHARELATO 

 

De acordo co establecido no artigo 29 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, o bacharelato estrutúrase en tres modalidades, dúas das cales son as que se 

imparten no centro, son as seguintes: 

-Ciencias. 

-Humanidades e Ciencias Sociais (Nesta modalidade o alumnado poderá optar por dous 

itinerarios: o de Humanidades ou o de Ciencias Sociais). 

O bacharelato abrangue dous cursos. As ensinanzas estrutúranse en materias que, á súa vez, se 

organizan en troncais, específicas e de libre configuración autonómica. 

 

3.2.1- 1º BACHARELATO  
 

Os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias do bloque de materias 

troncais: 

1. Na modalidade de Ciencias: 

a) Filosofía.  

b) Lingua Castelá e Literatura I.  

c) Primeira Lingua Estranxeira I.  

d) Matemáticas I.  

 

e) Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais:  

Comúns: Lingua Galega e Literatura (3 h), Lingua Castelá e Literatura (3 h), Primeira Lingua Estranxeira (3 
h), Xeografía e Historia (3 h) 

 
1 materia, 4 h 

2 materias, 3 h 
cada unha 

1 materia, 3 
h 

1 materia, 3 h 4 h 

O
P

C
IÓ

N
S 

ENSINANZAS 
ACADÉMICAS 

Mate. orientadas 
ás ensinanzas 
académicas 

BX + FQ 
TECN 
ECO  

2ª Ling. Estra. II 
EPV 
TIC 
Música 
Cultura 
Científica* 

Educ. Física 
(2 h) 
Relix/Valores 
Éticos(1 h) 
Titoría (1 h) 

 
LAT + ECO 
 

CULT. 
CLÁSI. 
FILOSOFÍA 

ENSINANZAS 
APLICADAS 

Mate. orientadas 
ás ensinanzas 
aplicadas 

CIENC.APLI + 
INIC.EMPR. 

TECN 
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1º) Bioloxía e Xeoloxía. 

2º) Debuxo Técnico I. 

3º) Física e Química. 

 

2. Na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: 

a) Filosofía.  

b) Lingua Castelá e Literatura I.  

c) Primeira Lingua Estranxeira I.  

d) Para o itinerario de Humanidades, Latín I. Para o itinerario de Ciencias sociais, 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I.  

e) Dúas materias de entre as seguintes materias de opción:  

1º) Economía. 

2º) Grego I. 

3º) Historia do Mundo Contemporáneo. 

4º) Literatura Universal. 

 

Os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias dobloque de materias 

específicas: 
 

a) Educación Física.  

b) Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias de entre as seguintes:  

1º) Anatomía Aplicada. 

2º) Cultura Científica. 

3º) Debuxo Artístico I. 

4º) Linguaxe e Práctica Musical. 

6º) Relixión. 

7º) Segunda Lingua Estranxeira I. 

8º) Tecnoloxía Industrial I. 

9º) Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 

10º) Unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumno ou a alumna, que 

será considerada específica para todos os efectos. 

 

No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as 

alumnas deben cursar a materia de Lingua Galega e Literatura. 

 

O IES Plurilingüe Eusebio da Guarda no horario establecido como de libre configuración 

dos centros docentes opta por dedicar unha hora ao afondamento e/ou reforzo das materias 

Anatomía Aplicada, Debuxo Artístico I, Linguaxe e Práctica Musical I e Tecnoloxía Industrial I 

e unha hora á materia Oratoria Aplicada, determinada polo noso centro docente e aprobada pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
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A distribución horaria de 1º de bacharelato quedaría da seguinte maneira: 

 

Comúns: Lingua galega e literatura (3 h), Lingua castelá e literatura (3 h), 1ª lingua estranxeira (3 h), 

Filosofia (3 h), Educación física (2 h) 

    Cursar unha: Cursar unha: 

4 h 4 h 4 h 4 h 2 h 

M
O

D
A

L
ID

A
D

E
S

 

C
IE

N
C

IA
S

  

MAT I FQ 

BX 

DT I 

TECN. IND. I  

ANATO. APLIC  

Cult. Cient. 

TIC 

2ª L. Extr. 

Rel + Oratoria aplicada 

DT I 
TECN. IND. I  

DEBUXO ART. I  

H
U

M
A

. 
E

 C
C

S
S

 

It
in

e.
 

H
u
m

an
. 

LAT I HMC 
LT. 

UNI. 

GRE I 

ECO 

LING. E PRÁC. MUSICAL  

It
in

e.
 

C
C

S
S

 

 MAT. 

APL. I 
HMC ECO 

LT. UNI 

LING. E PRÁC. MUSICAL  

 

3.2.1- 2º BACHARELATO. 

Os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias do bloque de materias 

troncais: 

1. Na modalidade de Ciencias: 

a) Historia de España 

b) Lingua Castelá e Literatura I.  

c)   Primeira Lingua Estranxeira I.  

d) Matemáticas I.  

e) Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais:  

1º) Bioloxía  

2º) Física. 

3º) Química 

4º) Xeoloxía. 

5º) Debuxo Técnico II. 

 

2. Na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: 

a) Historia de España 

b) Lingua Castelá e Literatura II.  

c) Primeira Lingua Estranxeira II.  

d) Para o itinerario de Humanidades, Latín II. Para o itinerario de Ciencias sociais, 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II.  

e) Historia da Filosofía como materia de opción obrigatoria. 

f) Dúas materias de entre as seguintes materias de opción:  

1º) Economía da Empresa. 

2º) Grego II. 

4º) Xeografía. 

5º) Historia da Arte 
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Os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias do bloque de materias 

específicas: 
 

Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias de entre as seguintes:  

1º) Ciencias da Terra e do Medio Ambente (CTMA). 

2º) Psicoloxía. 

3º) Debuxo Artístico II. 

4º) Historia da Música. 

6º) Relixión. 

7º) Segunda Lingua Estranxeira II. 

8º) Tecnoloxía Industrial II. 

9º) Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 

10º) Unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumno ou a alumna, que 

será considerada específica para todos os efectos. 

11º) Hª da Filosofía (para a modalidade de Ciencias) 

 

No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as 

alumnas deben cursar a materia de Lingua Galega e Literatura. 

 

O IES Plurilingüe Eusebio da Guarda no horario establecido como de libre configuración 

dos centros docentes opta por dedicar unha hora ao afondamento e/ou reforzo das materias 

Ciencias da Terra e do Medio Ambente (CTMA),  Debuxo Artístico II, Historia da Música e 

Tecnoloxía Industrial II e unha hora á materia de Laboratorio de Inglés, determinada polo noso 

centro docente e aprobada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
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A distribución horaria de 2º de bacharelato quedaría da seguinte maneira: 

  

Comuns: Lingua Galega e Literatura II (3 h), Lingua Castelá e Literatura II (3 h), 
Primeira Lingua Estranxeira II (3 h), Historia de España (3 h)  

 1 materia, 
4 h  

2 materia 

4 h cada 
unha  

1 
materia, 

4 h 

(sen 
repetir)  

1 materia, 3 h  1 
materia, 
1 h  

M
O

D
A

LI
D

A
D

E 
D

E 
C

IE
N

C
IA

S 
 

Matemá. 
II  

Bioloxía 

Química  
Física 

Química 

Xeoloxía 

CTMA 

Tecn. 
Indus. II 
Hta. da 
Filoso.  

TIC II 
2ª Ling. Est. II 
Hta. da Música 

Psicoloxía 

*Métodos E.N. 
*Electrotecnia(so 
alumnado  de 
ciencias) ** 

Relixión 

Lab. 
Inglés  

Física 

Debuxo 
Técnico II  

Física 

Química  

M
O

D
A

LI
D

A
D

E 
D

E 
H

U
M

A
N

ID
A

D
ES

 E
 

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
IS

  

It
in

er
ar

io
 d

e 
H

u
m

an
id

ad
es

  

Latín II  

Grego II  
Hta. da Arte 

Hta. da 
Filoso.  

Hta. da Arte 

Xeografía  

It
in

er
ar

io
 d

e 
C

S 
 

Mat.Ap.CS 
II  

Eco. da 
Empresa 

Xeografía  

Hta. da Arte 

Xeografía  

*O alumnado que escollan unha destas materias deberán completar con Relixión xa que teñen 

que cursar un mínimo de 2 materias específicas ou troncais de opción que contan como 

específicas. 

** *A materia de Electrotecnia será impartida polo Departamento de Física e química. 

Troncais xerais, Troncais de opción, Troncais de opción que contan como específicas, 

Específicas, Libre configuración autonómica, Libre configuración do centro 

 

3.3.- CICLOS FORMATIVOS 
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3.3.1.- Módulos Profesionais do C.S. Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos (2.000 horas. 

Decreto 172/2010, do 23 de setembro) 

 

1.º Curso 

-Estrutura do Mercado Turístico MP0171  (133 horas – 8 ECTS) 

-Márketing Turístico   MP0173  (160 horas – 10 ECTS) 

-Destinos Turísticos   MP0383  (213 horas – 12 ECTS) 

-Recursos Turísticos   MP0384  (187 horas – 10 ECTS) 

-Inglés     MP0179  (160 horas – 7 ECTS) 

-Formación e Orientación Laboral MP0401  (107 horas – 5 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

2.º Curso 

-Protocolo e Relacións Públicas        MP0172  (105 horas – 8 ECTS) 

-Xestión de Produtos Turísticos  MP0397  (105 horas – 6 ECTS) 

-Venda de Servizos Turísticos  MP0398  (123 horas – 8 ECTS) 

-Dirección de Entidades de I.T.  MP0399           (87 horas – 8 ECTS) 

-Empresa e Iniciativa Emprendedora  MP0402  (53 horas – 4 ECTS) 

-Francés     MP0180  (157 horas – 7 ECTS) 

-Proxecto de Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos  (26 horas – 5 ECTS) 

-Formación en Centros de Traballo     (384 horas – 22 ECTS) 

 

 

3.3.2.- Módulos Profesionais do C.S. Guía, Informarción e Asistencia Turísticas (2000 horas. 

Decreto 167/2010, do 23 de setembro ) 

 

1.º Curso 

-Estrutura do Mercado Turístico MP0171  (133 horas – 8 ECTS) 

-Márketing Turístico   MP0173  (160 horas – 10 ECTS) 

-Destinos Turísticos   MP0383  (213 horas – 12 ECTS) 

-Recursos Turísticos   MP0384  (187 horas – 10 ECTS) 

-Inglés     MP0179  (160 horas – 7 ECTS) 

-Formación e Orientación Laboral MP0401  (107 horas – 5 ECTS) 

 

2.º Curso 

-Protocolo e Relacións Públicas  MP0172  (105 horas – 8 ECTS) 

-Servizos de Información Turística  MP0385  (70 horas – 6 ECTS) 

-Procesos de Guía e Asistencia Turística MP0386  (105 horas – 8 ECTS) 

-Deseño de Produtos Turísticos  MP0387  (140 horas – 8 ECTS) 

-Empresa e Iniciativa Emprendedora  MP0402  (53 horas – 4 ECTS) 

-Francés              MP0180  (157 horas – 7 ECTS) 

-Proxecto de Guía, Información e Asistencia Turísticas  (26 horas – 5 ECTS) 

-Formación en Centros de Traballo     (384 horas – 22 ECTS) 

 

 

3.4.- ESA  
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A organización dos catro módulos establécese en 3 ámbitos: Comunicación (lingua 

castelá, lingua galega e lingua estranxeira), Científico-Tecnolóxico (matemáticas, física e 

química, ciencias naturais, tecnoloxía) e  Social (xeografía e historia). 

Impártense cuadrimestralmente (de setembro a febreiro o primeiro cuadrimestre e de febreiro a 

xuño o segundo). 

5 horas do Ámbito Científico-Tecnolóxico de 4º de ESA serán impartidas polo Departamento 

de Física e Química. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS  
 

 4.1- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS APLICABLES Á ESO. 

 

           1. O centro, a través das programacións dos diferentes departamentos didácticos, 

ten establecido as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a consideración da atención á 

diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común. 

Así mesmo, nas mesmas, ten arbitrado métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en 

equipo. 

De conformidade co establecido no artigo 26.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, a consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións que 

permitan que, nos primeiros cursos da etapa, o profesorado coa debida cualificación imparta 

máis dunha materia ao mesmo grupo de alumnos e de alumnas. 

  2. A metodoloxía didáctica neste etapa é nomeadamente activa e participativa, 

favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos 

e das competencias correspondentes.  

  3. Procurase 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.  

  4. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixanse as estratexias 

que desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos 

en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias.  

   5. A intervención educativa deste centro ten en conta como principio a 

diversidade do alumnado,entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo o 

alumnado e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os 

mecanismos de reforzo (agrupamentos específicos, ACIs)  póñense en práctica tan pronto como 

se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares.  

  6. Prestase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das 

competencias, e fomentase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. De 

acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da informacióne a 

comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballanse en todas as 



 18 

materias.   

  7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, 

dedicase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias.  

  8. Promovese a integración e o uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e 

aprendizaxe (todas as aulas contan cun Kit Multimedia). 

  9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, deseñanse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado 

avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para 

isto, aproveitanse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así 

como os recursos e as actividades da biblioteca escolar (entrada no PLAMBE, vésaxe Plan 

Lector...). 

10. Este centro docente imparte de xeito integrado o currículo de todas as linguas 

da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias 

lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa 

plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretanse as medidas tomadas para a 

impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas inclúen acordos sobre criterios 

metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos 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, de xeito que se evite a repetición 

dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

De conformidade co establecido no artigo 26.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

establecense medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na ensinanza e avaliación 

da lingua estranxeira para o alumnado con discapacidade, en especial para aquel que presenta 

dificultades na súa expresión oral. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para 

minorar as cualificacións obtidas. 

 

 

 4.2- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS APLICABLES A 

BACHARELATO. 

 

 1. O centro, a través das programacións dos diferentes departamentos didácticos, 

implementa  metodoloxías que teñan 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. Así mesmo, estas 

metodoloxías favorecen a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en 

equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados. 

 2. A metodoloxía no bacharelato favorece o traballo individual e en grupo, o pensamento 

autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do 

saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a 

aplicación do aprendido. 

 3. As tecnoloxías da información e da comunicación son unha ferramenta necesaria para a 

aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior 

como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

4. Noso centro, a través das programacións dos diferentes departamentos didácticos, 

promove as medidas necesarias para que as habilidades de comprensión de lectura e de uso da 

información, a expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público se 

traballen 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, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples.  
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5. O IES P. Eusebio da Guarda impartirá de xeito integrado o currículo de todas as 

linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias 

lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa 

plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretanse as medidas tomadas para a 

impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos 

sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos 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 nas materias lingüísticas, de xeito que se 

evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

6.A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante nesta 

etapa. O/a profesor/a titor/a coordinará a intervención educativa do equipo docente e manterá 

unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais, co fin de garantir 

o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, 

reguladora do dereito á educación. 

 

 

 

 

 

4.3.- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS APLICABLES AOS CICLOS 

FORMATIVOS 

 

O obxectivo metodolóxico do módulo está definido pola creación dun proceso de 

ensino/aprendizaxe  continuado que garanta ao final do mesmo unha visión global e coordinada 

daqueles procesos e elementos que configuran as competencias xerais de cada un dos ciclos 

formativos. 

Desta maneira, será da máxima importancia metodoloxicamente: 

-Facilitar unha aprendizaxe funcional e significativa, permitindo que os coñecementos 

transmitidos sexan a base para construír novas aprendizaxes. 

-Desenvolver aprendizaxes artelladas arredor de procedementos, mediante o emprego de 

técnicas e dinámicas grupais que subliñen o contido práctico como reforzo do teórico. 

-Inducir a que sexa o alumnado o condutor da súa propia aprendizaxe. 

-Combinar teoría e práctica, facilitando un proceso de aprendizaxe sustentado na relación 

investigación-acción-participación. 

Esta proposta metodolóxica será implementada mediante as seguintes actividades: 

-Actividades de Presentación: nas que se introducirá ao alumado no tema de estudo. 

-Actividades de Avaliación de Coñecementos Previos: nestas obteremos información sobre o 

nivel previo de coñecemento do alumnado. 

-Actividades de Investigación e Desenvolvemento de Contidos: nas que o propio alumnado, 

mediante a investigación dirixida sobre o tema en cuestión, irá averiguando e desenvolvendo os 

contidos básicos do mesmo. 

-Actividades de Consolidación: para facilitar o establecemento de relacións entre os distintos 

contidos aprendidos. 

-Actividades de Achegamento á Realidade do Sector: mediante a organización de xuntanzas, 

coloquios, conferencias, visitas, etc. con persoeiros e empresas líderes do sector das Viaxes. 

 

 

 5.- ESTRATEXIAS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, coincidindo a terceira coa final. A 
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primeira se fará a finais do primeiro trimestre, a segunda antes de vacacións de Semana Santa e a 

última coincidindo co final de curso, salvo no caso de 2.º de bacharelato que se distribuirán de 

forma equilibrada durante o curso escolar e se fará coincidir coas datas que así establezan as 

autoridades académicas para a realización da avaliación final. 

 

5.1. ESO 

 

Avaliación 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III ao 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. 

2. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria 

obrigatoria será continua, formativa e integradora.  

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o 

adecuado, 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. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas 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. 

3. 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.  

4. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alum-nado con 

necesidades educativas especiais. Estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para 

minorar as cualificacións obtidas. 

5. O centro fará  públicos e comunicará ás familias os criterios de avaliación, os estándares de 

aprendizaxe, as estratexias e os instrumentos de avaliación, e os criterios de promoción nas 

programacións didácticas que estarán publicadas na súa páxina web. 

6. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do alumno 

ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora, actuará de maneira colexiada ao longo do 

proceso de avaliación e na adopción das decisións resultantes deste, no marco establecido pola 

consellería con competencias en materia de educación.  

7. Coa finalidade de lles facilitar ao alumnado a recuperación das materias con avaliación 

negativa, a consellería con competencias en materia de educación regulará as condicións para 

que os centros docentes organicen as oportunas probas extraordinarias e programas 

individualizados.  

 

Promoción 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán 

adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna 

respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das 
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competencias correspondentes. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar 

as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno 

ou da alumna. 

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as 

materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso 

cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con 

avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.  

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa 

non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa.  

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propos-

tas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo.  

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna 

con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura 

e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere 

que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas 

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolu-ción educativa, e sempre 

que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de aten-ción educativa propostas no 

consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste apartado. 

Para os efectos destacuestión, só se computarán as materias que como mínimo o alumno 

ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. 

No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Ga-

lega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias 

do devandito bloque. 

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 

obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias 

non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo docente edeberá superar 

as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en 

conta aos efectos de promoción previstos nos apartados anteriores. 

4.O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis no 

mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como 

máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto 

curso, terá dereito a permanecer no réxime ordinario cursando educación secundaria obrigatoria 

ata os dezanove anos de idade, feitos no ano no que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá 

repetir unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa.  

5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións curriculares 

se adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean orientadas á superación das 

dificultades detectadas.  

6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á 

superación das dificultades detectadas no curso anterior. O centro organizará este plan de acordo 

co que estableza a consellería con competencias en materia de educación.  

7. Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance o ade-

cuado grao de adquisición das competencias correspondentes, a consellería con competencias en 
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materia de educación establecerá medidas de reforzo educativo, con especial atención ás 

necesidades específicas de apoio educativo. A aplicación personalizada das medidas revisarase 

periodicamente e, en todo caso, ao finalizar o curso académico.  

Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai 

ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha 

proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario 

máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao de 

logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a 

proposta. Se se considerar necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación 

aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a 

incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de 

formación profesional básica. 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 

    

5.2   BACHARELATO 

 

1.Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica, 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. 

2.A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, 

terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe.  

3.Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso 

para minorar as cualificacións obtidas.  

4.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.  

5.A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e 

as alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu 

rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá os oportunos 

procedementos.  

6.O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna 

lograron os obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de adquisición das competencias 

correspondentes.  

O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do/da estudante, 

coa coordinación do/da titor/a, valorará a súa evolución no conxunto das materiase a súa 

madureza educativa en relación cos obxectivos do bacharelato e as competencias 

correspondentes. 

7. Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias con 

avaliación negativa, a consellería con competencias en materia de educación regulará as 

condicións para que os centros docentes organicen as oportunas probas extraordinarias e os 

programas individualizados nas condicións que se determinen. 

 

Avaliación final de bacharelato. 
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1. Ao finalizar o bacharelato, os alumnos e as alumnas realizarán unha avaliación indi-

vidualizada na que se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das 

competencias correspondentes en relación coas seguintes materias: 

a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de materias troncais. No suposto de materias 

que impliquen continuidade, terase en conta só a cursada en segundo curso.  

b) Dúas materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en calquera dos cursos. 

As materias que impliquen continuidade entre os cursos primeiro e segundo só computarán como 

unha materia; neste suposto terase en conta só a materia cursada en segundo curso.  

c) Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos cursos, que non 

sexa Educación Física nin Relixión.  

2. Só poderán presentarse a esta avaliación os alumnos e as alumnas que obtivesen avaliación 

positiva en todas as materias. Para estes efectos, só se computarán as materias que como mínimo 

o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre 

configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de 

que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque.  

3. De acordo co disposto nos artigos 6 bis.2.b) e 36 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte establecerá para todo o sistema educativo español 

as características das probas, deseñaraas e establecerá o seu contido para cada convocatoria.  

Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación fixar os criterios de 

avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables e o deseño das probas que se apliquen a 

Lingua Galega e Literatura, que se realizarán de xeito simultáneo co resto das probas que 

compoñen as avaliacións finais. 

A materia de Lingua Galega e Literatura terase en conta para o cálculo da nota obtida nas 

devanditas avaliacións finais na mesma proporción que a materia de Lingua Castelá e Literatura. 

Terán exención da realización destas probas os alumnos e as alumnas que estean exentos/as de 

cursar ou de ser avaliados/as da materia Lingua Galega e Literatura, segundo a normativa 

autonómica correspondente. 

4.A superación desta avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 

10. 

Os alumnos e as alumnas que non superen esta avaliación ou que desexen elevar a súa 

cualificación final de bacharelato poderán repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, logo 

de solicitalo. 

Tomarase en consideración a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás que se 

concorra. 

5.No caso de alumnos e alumnas que desexen obter o título de bacharel por máis dunha 

modalidade, poderán solicitar que se lles avalíe das materias xerais e de opción da súa elección 

do bloque de materias troncais, correspondentes ás modalidades escollidas.  

6.A administración educativa poderá realizar actuacións de mellora naqueles centros docentes 

públicos con resultados inferiores aos valores que, para tal obxecto, teña establecido. En relación 

cos centros docentes concertados atenderase á normativa reguladora de concertos.  

7.A consellería con competencias en materia de educación poderá establecer medidas de 

atención personalizada dirixidas aos alumnos e ás alumnas que, téndose presentado á avaliación 

final de bacharelato, non a superasen.  

 

Promoción 
1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan 

superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En 

todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. O centro 

organizará as consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias 

pendentes.Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o 
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alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre 

configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de 

que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque. Sen superar o 

prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3 doDecreto 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia, os alumnos e as alumnas poderán repetir cada un dos cursos 

de bacharelato unha soa vez como máximo, aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos 

cursos unha segunda vez, logo dun informe favorable do equipo docente. 

2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións nas 

que un alumno ou unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato nunha determinada 

modalidade poidan pasar ao segundo nunha modalidade distinta.  

3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa 

nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias 

superadas, ou optar por repetir o curso completo.  

 

Continuidade entre materias de bacharelato 
A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI do DECRETO 86/2015, 

do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia estará condicionada á superación das 

correspondentes materias de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por implicar 

continuidade. 

Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a 

correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que 

o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a 

materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia de primeiro curso, que terá a 

consideración de materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar 

as condicións en que se terá promoción a segundo. 

 

Título de Bacharelato:  

 

Obtense aprobando todas as asignaturas de 1º e 2º de Bacharelato. 

 

No título constará a modalidade pola que o alumno cursou o Bacharelato, así como a 

cualificación final que será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada 

materia cursada, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima.  

 

 6- METODOLOXÍA DE CADA ÁREA 

 

 Atendendo aos principios metodolóxicos xerais, cada un dos Departamentos, nos seus 

propios proxectos didácticos  anuais, recollerán a metodoloxía que usarán, partindo da base de 

que se ha de tender a un ensino propiamente activo onde o alumnado xogue un papel importante. 

 

 7- CRITERIOS PARA O AGRUPAMENTO DO ALUMNADO. 

 

 1.- Os alumnos e alumnas de novo ingreso no Centro repartiranse entre os distintos 

grupos, de tal modo que en cada un haxa igual proporción de alumnado que superaran o curso, 

repetidores e, no seu caso, os que non acadaran todos os obxectivos do curso ou etapa. Así 

mesmo tenderase a agrupalos por materias optativas elixidas. 

 2.- Para o alumnado que inicie un novo curso da mesma etapa, terase en conta as 

recomendacións das xuntas de avaliación no agrupamento do ano seguinte cara un mellor 
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rendemento. Procurarase distribuír aos repetidores equitativamente entre cada un dos grupos. 

 

 8- ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS E TEMPOS 

 

 O número de grupos pode ser superior ao de aulas, o modelo de organización dos espazos 

estará baseado na adscrición dunha aula a un grupo de alumnas e alumnas, aproveitando, se for 

necesario, as horas en que tal grupo non ocupe a súa aula para desdobres doutros grupos. 

 O horario xeral do Instituto na ESO e Bacharelato será de luns a venres de 8h30 a 14h10 

polas mañás e de 16:30 a 18:00 a tarde do luns. O horario dos Ciclos Formativos Superiores de 

“Axencias de Viaxes” e de “Información e Comercialización Turísticas” é de 16h15 a 22h45. No 

Bacharelato de adultos, a partir das 16:30 h. e a ESA será a partir das 18:00 h. 

 O Centro permanecerá aberto tódalas as tardes, podendo deste xeito o alumnado realizar 

actividades extraescolares e complementarias neste horario. Á parte das organizadas pola 

Vicedirección, os distintos Departamentos, dentro das súas programacións, elaborarán un 

programa de actividades docentes relacionadas coas saídas ao exterior e tamén proporán outras 

actividades extraescolares que eles consideren para seren levadas a cabo. 

 

9- SELECCIÓN E CRITERIOS DE USO DE MATERIAIS E RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
 

 Ademais dos materiais e recursos que dispón o Centro, o resto serán os elaborados por 

cada un dos Departamentos e explicitados nos deseños curriculares 

 

 

10.- ORIENTACIÓN E TITORÍA 

 

• Planeamentos xerais do Centro 

 

 O profesorado do Centro está comprometido non só coas tarefas de ensinar, mais tamén 

coa de educar todas as facetas da personalidade do alumnado, respectando os seus trazos 

individuais e tratando de integralo progresivamente nos distintos ámbitos de socialización. 

Tódolos profesores actúan dalgún modo tamén como orientadores, xa que son responsables da 

educación do alumnado máis alá da tarefa concreta de facilitar o ensino-aprendizaxe da área ou 

materia que imparten. 

 Concebimos a orientación e titoría dentro do Centro en dous sentidos: 

  a) Amplo, que corresponde á acción educativa de todo profesor 

  b) Especializado, en que a acción titorial corresponde ao titor do grupo e no que as 

actividades orientadoras se encomendan ao Departamento de Orientación. 

  

• Áreas da acción titorial e orientadora 

 

 Distinguimos tres grandes áreas de traballo: 

 

A orientación persoal 

  a) Obxectivo: afianzar no alumnado a comunicación, a cooperación, a 

solidariedade e o respecto ás diferenzas e ás normas colectivas. 

  b) Actividades: 

  -Actividades de debate e reflexión (asembleas, etc.) 

  -Mecanismos para activar a participación no Consello Escolar e para elaborar, 

revisar e aplicar as normas de funcionamento. 
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  -Actividades cooperativas que propicien o compromiso persoal, o traballo en 

equipo e a implicación nun proxecto común. 

 

 A orientación profesional 

  a) Obxectivo: axuda ao alumnado a unha elección de estudos reflexionada. 

  b) Actividades: organizaranse sesións de información ao alumnado e ás familias 

sobre o contido dos futuros estudos e saídas profesionais, mediante charlas, debates, guías 

orientativas, etc. 

 

 A orientación escolar 

  a) Obxectivo: facilitar que o proceso de aprendizaxe se realice nas mellores 

condicións. En concreto, a orientación escolar ou académica traducirase en 

  -A orientación respecto ao currículum e o seu espazo de optatividade 

  -O seguimento do grupo-clase 

  -O desenvolvemento cognitivo do alumnado 

  b) Actividades: trátase de levar a cabo as accións que garantan o aprender a 

pensar, o aprender a aprender ou o aprender a estudar. Entre as técnicas, estratexias e 

procedementos que poden ser ensinados, escollemos os seguintes: 

  -Para obter información: consulta, observación, subliñado, resumo, cuestionario, 

entrevista. 

  -Para traballar a información: clasificación, análise, interpretación, contraste e 

comparación. 

  -Para aprender as regras e principios xerais básicos que poden ser aplicados a un 

amplo conxunto de problemas: formulación de hipóteses, razoamento, método científico. 

  -Para dirixir un mesmo as actividades de aprendizaxe: planificación e 

organización, esquemas, deseños de traballo e proxectos, toma de decisións. 

  -Para valorar e avaliar a tarefa realizada: cuestionario de autoavaliación, revisión, 

control e verificación. 

   

• Funcións do titor   

 

 As actividades que os titores de cada grupo-clase se comprometen a realizar, a parte das 

establecidas por lei, ao longo do ano son as seguintes: 

  -Ter entrevistas individuais co alumnado cando este o necesitase. 

  -Organizar actividades de “acollida” a principio de curso para os alumnos e 

alumnas que cheguen ao Centro por vez primeira. 

  -Falar ao principio de curso co alumnado sobre os seus dereitos e deberes, sobre 

as normas de réxime interior e disciplina do Centro, e informalos tamén sobre o funcionamentao 

deste. 

  -Analizar co resto do profesorado as dificultades escolares do alumnado debidas a 

deficiencias instrumentais, problemas de integración e outros, e buscar, se proceder, os 

asesoramentos e apoios necesarios. 

  -Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a integración e a 

participación do alumnado na vida do Centro e no entorno: elección de representantes, festas, 

excursións, actividades culturais e extraescolares, etc. 

  -Concertar co equipo educativo un plano de acción titorial para todo o curso, 

tratando de precisar cal é o grao e modo de implicación do profesorado e cales os aspectos que 

de forma específica e prioritaria atenderá o titor. 

  -Transmitir aos profesores todas aquelas informacións sobre o alumnado que 

poidan ser útiles para o desenvolvemento das súas tarefas docentes, avaliadoras e orientadoras.  
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  -Preparar, coordinar e moderar as sesións de avaliación procurando que o seu 

desenvolvemento se axuste aos principios de avaliación continua, formativa e orientadora que se 

propugnan para todas as fases do proceso avaliador. 

  -Establecer canles de colaboración cos demais titores, sobre todo cos do memso 

curso ou ciclo, á hora de marcar e revisar obxectivos, preparar actividades, elaborar materiais de 

apoio e coordinar o uso de medios e recursos dispoñibles. 

  -Aconsellar e velar para que as probas de exames das distintas materias non 

coincidan, a ser posible, no mesmo día ou en espazos curtos de tempo. 

  -Procurar a colaboración dos pais e nais en relación co traballo persoal dos seus 

fillos: organización do tempo de estudo na casa, lugar apropiado, necesidade de tempo libre e 

descanso, etc. 

  -Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interese para os pais 

con miras á educación dos seus fillos. 

  -Ter reunións cos pais ao longo do curso. Os momentos máis oportunos poden ser 

ao comezo e final de curso, mais tamén, nalgún momento cara á metade do mesmo. Estas 

reunións servirán para intercambiar información e analizar con eles o proceso educativo dos seus 

fillos. 

  -Ter entrevistas individuais cos pais, cando eles as soliciten ou o titor as considere 

oportunas. 

  -Colaborar coa Administración educativa, cando esta o solicitar, en tarefas 

relacionadas co seu grupo, tal como a realización de inquéritos ou transmisión de información 

oficial que lles afectar. 

 

• Funcións do Departamento de Orientación 

 

Funcións para con todo o alumnado 

 

 -Potenciar a orientación a todos os alumnos e as alumnas, a cada un de acordo coas súas 

características e necesidades propias. 

 -Axudar ao alumnado nos momentos que se consideren de maior dificultade como o 

cambio de ciclo e a elección entre distintas materias ou liñas optativas. 

 -Facilitar información sobre o mundo laboral e saídas académicas e profesionais. 

 -Participar no consello orientador ao final da etapa 

 -Constribuír ao desenvolvemento de capacidades xerais: aprender a pensar, a aprender, 

mellora da intelixencia, etc. 

 -Contribuír á dimensión moral e cívica da educación, e, en xeral, ao desenvolvemento dos 

eixos de contido transversais ao currículo. 

 -Contribuír ao desenvolvemento nos alumnos e nas alumnas de actitudes e 

comportamentos persoais e sociais positivos. 

 -Colaborar co resto do profesorado e coas familias no afrontamento de problemas de 

conduta se se presentaren. 

 -Colaborar co resto do profesorado para anticiparse á aparición de problemas 

xeneralizados de aprendizaxe. 

  

Funcións para con determinado alumnado 

 

 -Asegurar a conexión, para os que chegaren á etapa, coa atención educativa que recibían 

anteriormente respecto ás súas necesidades especiais. 

 -Realizar a avaliación psicopedagóxica previa necesaria para as adaptacións e 

diversificacións precisas. 
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 -Contribuír a elaborar a programación curricular adaptada ou diversificada. 

 -Asumir a docencia e/ou titoría que lles sexa asignada de grupos específicos que se 

constitúan para os alumnos e as alumnas con necesidades educativas especiais. 

 

Funcións para co Centro e o profesorado 

 

 -Colaborar na elaboración e no desenvolvemento do Proxecto Curricular de etapa e da 

programación xeral do Centro. 

 -Asesorar tecnicamente aos órganos directivos en materia de adaptación e diversificación 

curricular, intervención psicopedagóxica especializada, diversificación de desenvolvemento 

individual, reforzos ou apoios necesitados por determinados alumnos e as alumnas e criterios de 

avaliación e promoción do alumnado. 

 -Colaborar na avaliación da oferta curricular do Centro. 

 -Asesorar e apoiar ao profesorado no desempeño da función titorial, así como en materia 

de organización, agrupamento e dinámica de grupos. 

 -Facilitar aos profesores/as a utilización de técnicas específicas instrucionais relativas á 

habitos de traballo, técnicas de estudo, programas de ensinar a pensar. 

 -Asistilos igualmente na posta en práctica de técnicas de relacións humanas, dinámica e 

xestión de grupos, entrevista de asesoramento, liderado, etc. 

 -Colaborar co profesorado na prevención e na pronta detección de problemas e 

dificultades educativas, de desenvolvemento e/ou de aprendizaxe. 

 -Asesorar aos profesores para a realización dunha avaliación continua e integradora.  

 

 

11.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Alumnado con necesidades específicas de apoio  educativo 

1. Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe,trastorno por déficit 

de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 

incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, 

estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o 

máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias 

establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización das 

avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. 

2. A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo rexerase 

polos principios de normalización e inclusión, e asegurará a súa nondiscriminación e a igualdade 

efectiva no acceso e na permanencia no sistema educativo.  

3. A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, realizaranse do 

xeito máis temperán posible, nos termos que determine a consellería con competencias en 

materia de educación. O IES P. Eusebio da Guarda, tendo en conta as suxestións dodepartamento 

de Orientación, adoptará as medidas necesarias para facer realidade esa identificación, 

valoración e intervención.  

4. A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal 

segundo o procedemento e nos termos que estableza a consellería con competencias en materia 

de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente.Esta flexibilización 

poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos 
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superiores como a ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outras 

medidas. 

5. Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás 

necesidades do alumnado con altas capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á 

consellería con competencias en materia de educación, permitirán desenvolver ao máximo as 

capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así 

como o do alumnado especialmente motivado pola aprendizaxe. 

  

Titoría e orientación 

1. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante en cada 

un dos cursos. O centro informará e orientará o alumnado na elección de materias, específicas e 

troncais, de opción, tanto para favorecer a consolidación da adquisición das competencias clave 

como para facilitar a transición ao mundo laboral ou educativo ao finalizar o ensino obrigatorio, 

así como nos plans de acollemento no centro docente.  

2. Cada grupo de alumnos e alumnas contará cun titor ou unha titora, designado/a polo/a 

director/a do centro docente entre o profesorado que lle imparta docencia ao grupo.  

3. O profesorado titor terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que imparta 

clases nese grupo, no relativo tanto á avaliación como aos procesos de ensino eaprendizaxe, e 

manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coastitoras legais, co fin de 

garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) daLei orgánica 8/1985, do 3 de 

xullo, reguladora do dereito á educación. Será responsable daorientación en colaboración co 

Departamento de Orientación.  

4. A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado asesoramento ao alumnado 

para favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou, se for o caso, unhaorientación 

profesional. En todo caso, a orientación educativa atenderá ao principio de igualdade entre 

homes e mulleres. 

5. Os titores e as titoras terán unha hora de reunión semanal, por nivel, coas coordinadoras ou 

cos coordinadores da ESO e de Bacharelato e a orientadora ou orientador sempre que o permitan 

as necesidades do centro. 

  

Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade e á organización 

flexible das ensinanzas   

  

  O Centro organizará os grupos e as materias de maneira flexible e para adoptar as 

medidas de atención á diversidade máis adecuadas ás características do seu alumnado e que 

permitan o mellor aproveitamento dos recursos de que dispoña. As medidas de atención á 

diversidade que adopte forma parte do noso proxecto educativo, de conformidade co que 

establece o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

A escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais poderá prolongarse 

un ano máis, sen menoscabo do disposto no artigo 28.5 da devandita lei orgánica, segundo o cal, 

o alumno ou a alumna poderán repetir mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo 

dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, 

prolongarase un ano o límite de idade ao que se refire o apartado 2 do artigo 4 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio. Excepcionalmente, un alumno ou unha alumna poderán repetir unha 

segunda vez en cuarto curso, se non repetiron nos cursos anteriores da etapa.  

 

 

12.- TEMAS TRANSVERSAIS  
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1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 

materias de cada etapa. 

2. Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio 

de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou 

social. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a 

liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 

dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, 

e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto 

e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. 

A programación docente abranguerá a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a 

visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

3. Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan 

afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 

crítico.  

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os alumnos e as 

alumnas coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, 

viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e 

se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 

actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 


