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CAPÍTULO I. O CONTORNO 

 

a. DESCRICIÓN DO CENTRO 

 

Datos do centro: 

        Tipo de centro: PÚBLICO 

        Denominación oficial: I.E.S.  Illa de Sarón 

        Código do centro: 27016625 

        Provincia: LUGO  

        Enderezo: Agramonte s/n Xove 

        Código Postal: 27870 

        Teléfono e fax: 982-592 -168  

        N.I.F: Q7750008J 

      Dirección de correo electrónico: ies.illadesaron.xove@edu.xunta.es 

       Páxina Web: centros.edu.xunta.es/ies illadesaron 

 

Características Físicas 

Ubicación 

 O IES Illa de Sarón está situado nunha zona apartada do casco Urbano do 

Concello de Xove, na estrada que comunica o centro coa Parroquia e a praia de 

Lago. Nesta mesma zona está situado tamén o CEIP “Pedro Cáselles Rollán”, 

actualmente único centro escolar de Primaria do Concello. 
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  Edificio Escolar 

 

 

 

 O edificio escolar consta  de dúas plantas máis outra planta soto, por debaixo 

do nivel da rúa,  rodeado de pistas deportivas e zona verde. Cada unha das plantas 

ten un corredor central con locais a ámbolos dous lados. 

 

Espazos na  planta baixa. 

 Dirección. 

 Xefatura de Estudios  

 Despacho de Vicedirección. 

 Despacho de Secretaría. 

 Departamento de Orientación. 

 Sala de Profesores/as. 

 Aula de Pedagoxía Terapeútica 

 Secretaría. 

 Conserxería. 

 Sala de Audiovisuais. 

 Biblioteca 

 Aseos 

 Almacén. 
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Primeira Planta 

 5 aulas de clase. 

 Aula de FPBásica. 

 Aula de Plástica. 

 Aula de Informática. 

 Aula TIC 

 Aula de Pedagoxía Terapéutica.  

  Seminarios 

  Aseos. 

 

Planta soto 

 Aula de Informática.  

 Aula- Taller de Tecnoloxía. 

 Aula de Música 

 Laboratorio de Ciencias. 

  Aula-Taller do ciclo superior de Programación da produción en  

moldeamento de metais e polímeros.  

       Aseos  

 Cafetería. 

 Almacén. 

 Zona de personal de limpeza. 

 Salas de Máquinas (caldeiras, ascensor...). 

Pistas deportivas 

 Baloncesto. 

 Fútbol-sala. 

 Voleibol. 

 Ximnasio 

o Aseos, duchas e vestiarios. 

o Almacén de material deportivo. 

o Seminario de E.Física. 

Aparcamento 

Patio 
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b. SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO 

SOCIAL,CULTURAL E ECONÓMICO.  

 

O contorno do centro 

 O noso centro está situado na localidade de Xove, concello da Mariña lucense 

que delimita ao leste coa localidade de Cervo, ao oeste con Viveiro e ao Sur cos 

concellos de Valadouro e Ourol. Dista da capital da provincia 106 km. 

 

 

 

 

 

 Ten unha superficie aproximada de 89,1 Km2 e acolle unha poboación duns 

3.5OO habitantes. Nesta superficie podemos diferenciar tres zonas: un litoral abrupto 

con magníficas praias , unha serie de vales coma os da Rigueira, Lago e Sumoas e 

unha zona interior montañosa. Posúe un clima oceánico con abundantes 

precipitacións e temperaturas suaves ao longo de todo o ano. O relevo é bastante 

accidentado aínda tratándose de elevacións pouco importantes que non superan os 

cincocentos metros. Isto ten como consecuencia a existencia de numerosas e 

estreitas estradas locais e pistas que unen os distintos núcleos coa capitalidade do 

concello. 

 A flora e a fauna son ricas e variadas ao confluír variados ecosistemas 

(costeiro, fluvial e de media montaña). Con respecto ao aproveitamento dos espazos 

forestais, combínanse os espazos cultivados con grandes áreas de repoboación 

(piñeiros e eucaliptos) que substituíron ao bosque autóctono. 
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PARROQUIAS: 

 

PARROQUIA LUGARES 

LAGO Alto de Lago, Ancil, Áspera, Barxa, Beltrán, 

Casaslongas, Torre e Vilar 

MONTE Cancelas, Gondar, Hedradas, Loureiro, Penas 

Agudas, Soutovello e Vilariño 

MORÁS Aldea de Abaixo, Aldea de Arriba, Barreiro, Cruces, 

Carballo, Morás, O Portiño de Morás 

PORTOCELO Canelas, Portocelo, San Cristovo, Vilachá e Vilapol 

RIGUEIRA Abelá, Canaledo, Cornide, Cortellos, Ferrol, 

Labradela, Lamas, Pazo, Pazos, Ponte do Carro; 

Prado Vello, Regosangüento, San Vicente, Souto 

Redondo; Torrillón, Veiga, Ventoselle, Vila e Vilela 

SUMOAS Albarán, Cabandela, Cabo, Cainzos, Fontaíña, Fontes, 

Lagar, Lagoela, Lodeiro, Poceiras, Romeo, Sumoas, 

Torre e Xanarde 

XOVE Carballás, Parceiros e Xove 

XUANCES Acebeda, Barga, Cabo de Vila, Camba, Camposusao, 

Cestelo, Ceranzos, Cruceiro, Fontao, Illade, Loureiros, 

Pena, Pereiraboa, Prada, Reboredo, Tuimil e A Vara. 

 

 

 

 Trátase eminentemente dunha zona rural cunha economía moi diversificada, 

con distintas fontes de ingresos; desde pequenas explotacións agrícolas, gandeiras 

e forestais pasando por traballos vinculados ao sector marítimo (pesca, acuicultura) 

ata actividades ligados ao sector industrial, sobre todo, co enclave entre os concellos 
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de Cervo e Xove da empresa multinacional ALCOA, onde traballa un número 

importante das familias dos alumnos do noso centro. 

 A lingua utilizada maioritariamente é o galego, sendo excepción as familias 

que empregan o castelán, normalmente aquelas que se estableceron nesta zona 

procedentes de fóra de Galicia para vir traballar na factoría Alcoa. O nivel de 

estudios da maioría dos habitantes da zona non supera o Graduado Escolar – en 

moi poucos casos o  Bacharelato-. 

 Respecto aos recursos educativos da zona, ademais do propio IES, Xove 

conta co CEIP “Pedro Caselles Rollán”, no que están escolarizados tanto os 

alumnos que residen na localidade, como aqueles de parroquias e núcleos rurais 

próximos, que se desprazan ata o mesmo utilizando o servizo de transporte escolar. 

Os alumnos que finalizan a ESO no noso centro continúan os seus estudios no 

I.E.S. Marqués de Sargadelos de San Cibrao (Cervo), nos I.E.S. María Sarmiento e 

Vilar Ponte de Viveiro ou ben, nos I.E.S. Perdouro e Monte Castelo de Burela, en 

función das especialidades de Bacharelato ou Ciclo Formativo que desexen realizar. 

O propio I.E.S. de Xove imparte un ciclo formativo de grao medio  de Sistemas 

Microinformáticos e Redes e un ciclo superior de Fabricación Mecánica, ó que 

acoden alumnos do mesmo e outros centros da zona.  

 En Xove existe unha escola Municipal de Música e Danza Tradicional e na 

localidade de Viveiro hai un Conservatorio de Música. Conta ademais cunha 

Biblioteca Municipal e desde o Concello organízanse periodicamente actividades 

culturais como funcións musicais, exposicións, representacións teatrais....Tanto en 

Viveiro coma en Ribadeo existen Escolas Oficiais de Idiomas. 

 A zona da Mariña conta con servizos varios e profesionais diversos; podemos 

mencionar psicólogos, pedagogos, logopedas, centros de saúde, hospital comarcal, 

asistentes sociais, asociacións culturais, escolas deportivas  municipais, asociacións 

de axuda a discapacitados psíquicos... 
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c. RELACIÓNS CON INSTITUCIÓNS, ORGANISMOS OU 

ENTIDADES PRÓXIMAS Ó CENTRO. 

 

 O centro mantén unha relación de comunicación habitual co CEIP PEDRO 

CASELLES ROLLÁN, centro de primaria do concello de Xove, de onde procede 

practicamente todo o alumnado de ESO do IES Illa de Sarón.  

Os departamentos de Orientación de ambos centros están en contacto 

continuo, colaborando especialmente no tratamento do alumnado con 

necesidades educativas.  

Os equipos de Biblioteca de ambos centros colaboran tamén na realización 

de algunhas actividades. 

 

 O IES Illa de Sarón organiza actividades conxuntas co IES MARQUÉS DE 

SARGADELOS de San Cibrao. 

i.  Intercambio Lingüístico dos Departamentos de Francés de ambos 

centros. 

ii. Organización de concertos didácticos 

iii. Actividades de divulgación científica 

 

 O CONCELLO DE XOVE organiza periodicamente actividades culturais en 

colaboración co IES Illa de Sarón: exposicións, obras teatrais, ciclos de cine, 

concertos didácticos da escola municipal de Música … 

i. Colaboración cos Servizos Sociais do Concello de Xove sempre que se 

considera necesario a súa intervención, para a protección de menores con 

problemas familiares, falta de recursos ou marxinación. 

  

 Participación do alumnado do centro en actividades organizadas por 

FUNDACIÓN ALCOA.  

 

 Financiación a través dun convenio de colaboración con FUNDACIÓN ALCOA de 

parte dos equipos e maquinaría necesaria para a implantación do Ciclo Superior 

de Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros. En virtude 
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do mesmo convenio o alumnado do ciclo recibe formación teórica e práctica 

dunha parte do currículo de varios módulos e realiza a FCT na empresa Alcoa 

San Cibrao. 

 

 Mantemento de relacións con empresas do contorno nas que o alumnado do 

centro pode realizar a FCT. 
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CAPÍTULO II. SINAIS DE IDENTIDADE DO CENTRO 

 

a. CARACTERÍSTICAS SINGULARES DO CENTRO 

 

1. OFERTA EDUCATIVA 

 

 REXIME ORDINARIO 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO) con medidas de apoio e 

reforzo en 1º e 2º de ESO.  

 FORMACIÓN PROFESIONAL  

o CICLO MEDIO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES 

o FPBÁSICA DE INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 

 

 REXIME DE ADULTOS (modular) 

 FORMACION PROFESIONAL 

o CICLO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN 

MOLDEAMENTO DE METAIS E POLÍMEROS  

 

2. MATERIAS OPTATIVAS 

1º ESO 

 RELIXIÓN 

 VALORES ÉTICOS 

 MATERIA DE LIBRE CONFIGURACION DO CENTRO: INFORMÁTICA 

BÁSICA  

 

 SEGUNDA LINGUA EXTRANXEIRA: FRANCÉS*  

  PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO EN MATEMÁTICAS E LINGUAS  

 2º ESO  

 RELIXIÓN 

 ATENCIÓN EDUCATIVA 

NORMATIVA: Punto 4. Artigo 13 Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
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 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS*  

 PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO EN MATEMÁTICAS E LINGUAS. 

  

  O alumnado do primeiro ou segundo curso que presente dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, 

poderá quedar exento de cursar a materia de segunda lingua estranxeira.  

  Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en que se 

detectasen as dificultades, logo do informe pertinente da persoa titora da etapa ou 

curso anterior, coa colaboración do Departamento de Orientación, no cal se fará 

explícito o motivo da medida adoptada. 

  Nos seus documentos de avaliación figurará coa mención de exento/a. 

 

3º ESO  

 RELIXIÓN 

 VALORES ÉTICOS 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ENSINANZAS ACADÉMICAS  

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ENSINANZAS APLICADAS 

 FRANCÉS 

 CULTURA CLÁSICA 

  

4º ESO  

 RELIXIÓN 

  ATENCIÓN EDUCATIVA 

 MATEMÁTICAS A  

  MATEMÁTICAS B 

 

 

 

 

 

 

 

OPTATIVAS POR ITINERARIOS 
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ITINERARIO 1 ITINERARIO 2 ITINERARIO 3 ITINERARIO 4 

FÍSICA-QUIMICA BIOLOXÍA TECNOLOXÍA OBRADOIRO DE 

INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 

MÚSICA ED. PLÁSTICA E 

VISUAL  

LATÍN CULTURA 

CLÁSICA 

FRANCÉS 

 

O alumnado de 4º de ESO debe elixir 4 materias optativas, unha de cada un dos 4 

itinerarios posibles.  

 

3. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Nº RUTA Nº 

ALUMNOS/AS 

Km TEMPO 

(min) 

EMPRESA 

 

1 

Pedride-Loureiro 

20 19,5 40 
Autobuses de 

Vivero-Otero S.L. 

2 

Villalpol-Regosangüento 
10 16,4 32 

Autobuses de 

Vivero-Otero S.L. 

3 

Caínzos-Cruceiro 

 

15 

 

17,7 

3 

5 

Autobuses de 

Vivero-Otero S.L. 

 

4. OUTRAS ACTIVIDADES 

 

PLAN ANUAL DEACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

O IES Illa de Sarón conta cun equipo de Dinamización da Lingua galega que 

anualmente programa unha serie de actividades co fin de lograr os seguintes 

obxectivos:  

1. Incentivar o uso do galego como lingua de relación entre todos os 

compoñentes da comunidade escolar (alumnado, profesorado, persoal non 



I.E.S. ILLA DE SARÓN (XOVE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proxecto educativo 

15 

docente, pais e nais). 

2. Concienciar á comunidade educativa da funcionalidade real da lingua galega. 

3. Dotar de material de traballo os departamentos. 

4. Promocionar o uso do galego en actividades complementarias da actuación 

docente, actividades extraescolares, etc. 

5. Informar á comunidade educativa das distintas iniciativas que organismos e 

colectivos externos ao Centro leven a cabo no labor de normalización 

lingüística nos distintos ámbitos sociais, intentando que se involucren mesmo 

nas actividades propostas externas ao Centro. 

6. Tratar de que as actividades realizadas no instituto transcendan este ámbito e 

repercutan a nivel escolar. 

7. Ofrecer asesoramento ao profesorado na elaboración de material didáctico en 

galego e facilitarlles información sobre novidades editoriais e didácticas en 

xeral que faciliten o seu labor. 

8. Tentar que o galego sexa lingua de todas as comunicacións escritas, para o 

que ofrecemos a nosa colaboración. 

9. Levar a cabo actividades que poñan en contacto á comunidade educativa coa 

tradición cultural galega. 

10. Reivindicar o uso da toponimia galega. 

11. Incidir na idea de validez lingüística do galego en todos os ámbitos. 

12. Favorecer a integración lingüística do alumnado ao que se lle concede a 

exención da materia de lingua galega, facilitándolle material de apoio. 

13. Ter en galego todo tipo de carteis, letreiros, avisos, etc. 

14. Empregar o galego nos documentos de relación coas familias e co contorno 

social: correspondencia, publicacións, comunicados, etc. 

15. Ter en galego os carimbos empregados na vida administrativa: o oficial do 

centro, os de rexistro de entrada e saída, o da bilbioteca, etc 

16. Emprego da lingua galega por parte do profesorado nas conversas que 

manteñan coas familias, co alumnado e con persoal non doecente. 

17. Fomentar, a través de xogos e outras activiades lúdicas, o uso do galego nas 

actividades informais do alumnado. 

18. Fomentar o uso do galego en todo o relacionado coas TICS. 

19. Ter ben dotada de libros en galego a biblioteca do centro fomentando o seu 

uso e lectura. 
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PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Dende o curso 2007-08 esta funcionando un Equipo de Biblioteca, formado 

actualmente   por 2 profesoras,  co fin de dinamizar a Biblioteca escolar e programar 

actividades de fomento da lectura. No curso 2010-11 foinos concedido o Plan de 

Mellora de Bibliotecas escolares e no curso actual o centro segue adscrito a este 

Plan de Mellora.   

 

O desenvolvementos de hábitos lectores é un obxectivo central na educación 

de nenos e rapaces. Por outra parte, a necesidade de obtención de información 

require a práctica da lectura en todas as idades, a información á que actualmente 

temos acceso xera novas necesidades formativas asociadas á busca de información 

e ó desenvolvemento de criterios para seleccionar o útil e fiable. 

Os centros educativos contan, para a mellora do hábito lector e o  manexo da 

información dunha serie de instrumentos, entre os que  están o propio 

desenvolvemento dos contidos establecidos nos currículos das diferentes áreas e 

materias, a organización de actividades extraescolares e outras varias. 

Un recurso básico e principal é a biblioteca escolar. A boa organización 

da biblioteca, a dotación adecuada, o funcionamento adaptado ás necesidades dos 

alumnos/as e a organización de actividades en torno a ela son instrumentos 

eficaces, cando se persigue fomentar o gusto pola lectura, a destreza na  busca de 

información e o desenvolvemento de actitudes e hábitos asociados ós  textos 

escritos.  

Este programa financiado pola Consellería de Educación pretende potenciar 

este recurso nos centros educativos  da Comunidade autónoma de Galicia.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  
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o   Organización polo alumnado dunha LIGA ESCOLAR INTERNA DE 

FUTBOL-SALA O TENIS  DE MESA  durante o curso 

o  Xornada  de XOGO DE BOLOS no patio do instituto promovida polo 

departamento de Cultura do Concello de Xove na que participa o alumnado 

de ESO.  

o SEMANA BLANCA: Programación dunha estancia nunha estación invernal 

durante varios días, organizada polo centro para o alumnado de 1º e 2º de 

ESO. 

o SEMANA VERDE: Programación dunha excursión de varios días 

realizando actividades na natureza para o alumnado de 3º de ESO. 

  

 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

o  Participación en concursos literarios e artísticos organizados por diferentes 

institucións.  

o Organización dun  intercambio lingüístico con escolares de Francia.   

o Realización de viaxe de fin de estudios, para o alumnado de 4º de ESO.  

o Moitas e variadas saídas dun día para tódolos cursos a fin de asistir a 

exposicións, concertos e representacións teatrais, visitar museos ou 

empresas etc...  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACION ACADÉMICA E 

PROFESIONAL 

 

No centro planificase todos os cursos un programa de Actividades de 

Orientación Académica e Profesional mediante a coordinación do equipo directivo, 

os departamentos de Orientación e de Formación e Orientación Laboral, os 

departamentos de Familias Profesionais e  os profesores-titores dos diferentes 

grupos da ESO e ciclos formativos.  

O obxectivo deste programa no caso de alumnado de ciclos formativos é 

acercar ó  centro a realidade socioeconómica próxima e situar ó  alumnado en 

condicións mais favorables de transición ó mundo do traballo. 

 Comprende diferentes actividades que teñen como fin proporcionar ó 

alumnado as ferramentas e técnicas necesarias para a auto-orientación académica 

profesional e a inserción laboral durante a su vida activa. 
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 O obxectivo deste programa no caso de alumnado de Educación 

Secundaria é orientalos na elección de materias optativas nos diferentes cursos e 

na elección de opción de Bacharelato mais acorde coas súas capacidades e cos 

seus intereses de cara á futura inserción laboral.  

 

b. CARACTERÍSTICAS IDEOLÓXICAS DO CENTRO 

 

Desde a súa apertura en setembro de 1996, no IES  Illa de Sarón 

establecéronse os seguintes principios básicos: 

 Un centro que se relacione directamente co contorno e saiba dar resposta ás 

diferentes necesidades que este suscite e recoller as aportacións culturais 

que puidera ofrecer. 

 Un centro para todos, solidario e integrador, que rexeite as diferenzas por 

razón de sexo, raza, relixión, economía... e que busque a máxima integración 

do seu alumnado na sociedade. . 

 Un centro que teña como principal obxectivo a educación en liberdade, o 

pluralismo, a tolerancia e o respecto ás diferenzas entre os pobos e os 

individuos, e a formación de cidadáns críticos, autónomos e solidarios. 

 Un centro que acrecente o espírito crítico dos alumnos/as e o coñecemento 

científico dos múltiples aspectos da realidade. 

 Un centro que fomente o traballo en equipo e a convivencia entre os seus 

membros. 
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C . OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO 

 

1.  Ámbito Pedagóxico  

 

Conceptos, feitos e principios:  

 Seleccionar os contidos curriculares que sexan realmente de interese e 

funcionais para os alumnos, procurando enxerir a acción educativa dentro 

do seu contexto sociocultural.   

 Acadar un uso fluído das dúas linguas oficiais.  

 

Procedementos  

 Proporcionar aos alumnos os instrumentos de análise científica e fomentar a 

capacidade de observación e de crítica, así como a adquisición de hábitos de 

traballo intelectual. 

 Tentar de buscar as técnicas máis apropiadas para favorecer a motivación e a 

actividade eficaz dos alumnos/as.  

 Facer da avaliación, tanto por parte do profesorado como do alumnado, unha 

verdadeira análise de todo o proceso educativo en xeral; así mesmo, facer da 

avaliación un instrumento de motivación e autoestima.  

 Impulsar a acción titorial individualizada e en grupo como algo esencial na 

orientación educativa e profesional, así como as adaptacións curriculares para 

aqueles alumnos que precisen delas.  

 

Actitudes, valores e normas  

 Potenciar un réxime de coeducación no que non se produza ningún tipo de 

discriminación.  

 Estimular a expresión crítica como forma de mellorar o entorno inmediato e 

mesmo a sociedade. 

  

2.  Ámbito Institucional e Administrativo 

 

 Proporcionar ao profesorado os medios e condicións que lle permitan 

desenvolver unha acción educativa de calidade.  
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 Integrar na vida do centro aos alumnos, pais, profesores e persoal non 

docente, facilitándolles as canles de información e participación.  

 Distribuír competencias, responsabilidades e funcións a fin de conseguir unha 

xestión verdadeiramente participativa.  

 Xestionar consensuadamente os recursos económicos do centro. 

 Organizar adecuadamente os espazos do centro.  

  Manter relacións de colaboración e apoio con outras institucións, tanto 

educativas como sociais, culturais ou laborais.  

  Abrir o centro, cos seus medios e dependencias, ás demandas sociais e 

culturais do entorno.  

 

3. Ámbito humano e  de convivencia  

 

a. Establecer un marco de convivencia baseado nunhas normas de organización 

e funcionamento  que permitan a tódolos membros da comunidade escolar 

facer uso dos seus dereitos sen esquecer as súas obrigas.  

b. Conseguir unha convivencia no centro, baseada no diálogo, a empatía e a 

estima,  que permita manter un clima de cordialidade e respecto entre todos 

os membros da comunidade. 

 

 

 

d. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 

 

1. Impulsar accións que  melloren a convivencia escolar. 

2. Impulsar a mellora continua no funcionamento dos departamentos didácticos 

e a coordinación entre os mesmos. 

3. Adoptar medidas de atención á diversidade que favorezan a aprendizaxe ao 

alumnado que presente dificultades académicas ou destaque,  na medida en 

que sexa posible tendo e conta os recursos humanos dispoñibles. 

4. Impulsar as relacións institucionais do centro co entorno e fomentar a 

participación das familias na vida do centro. 
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5. Impulsar metodoloxías, recursos e novas tecnoloxías que melloren o 

rendemento académico. 

6. Fomentar a participación en actividades complementarias e extraescolares 

con finalidade esencialmente educativa 

7. Proporcionar ó alumnado unha eficaz orientación académica e profesional a 

través das titorías como instrumentos educativos.  

8. Impulsar o Consello escolar como órgano participativo e eficaz. 

9. Fomentar medidas de aforro enerxético e de uso de enerxías renovables. 

10. Fomentar a igualdade entre homes e mulleres.  

 

e. RECURSOS EDUCATIVOS 

 

   SERVIZOS E INSTALACIÓNS DO CENTRO 

 

   BIBLIOTECA: 

Nos tempos de lecer  a biblioteca permanecerá aberta  á disposición do 

alumnado baixo a vixilancia do profesor de garda. 

Dentro do horario lectivo (fóra do tempo de lecer) os alumnos poderán realizar 

consultas na biblioteca baixo supervisión dun profesor. Actualmente xa é posible 

acceder ó servizo de préstamo de libros por parte dos alumnos e do profesorado. 

A biblioteca dispón de 5 ordenadores con acceso a Internet e unha impresora, 

para o uso  de alumnos/as. 

 

AULA DE AUDIOVISUAIS: 

Aula dotada con 17 postos informáticos ordenadores, pantalla e proxector de 

vídeo. Está a disposición do profesorado para o seu uso con fines didácticos, 

durante o horario lectivo. 

 

 AULA TIC 

Aula dotada con 15 ordenadores, pizarra dixital,  pantalla e proxector de 

vídeo. Está a disposición do profesorado para o seu uso con fines didácticos, 

durante o horario lectivo. 

 AULAS DOS CICLOS FORMATIVOS: 
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Dispoñemos de 2 aulas dotadas de equipamento informático e novas 

tecnoloxías. As aulas vanse  renovando a medida que van xurdindo necesidades e 

cando o presuposto do centro o permite.  

 

 AULA FPBÁSICA 

 Aula dotada con 13 postos informáticos, proxector e pantalla para o uso deste 

grupo de alumnos/as.  

 

AULA DE MÚSICA 

 Ademais do seu uso como aula para impartir a materia de Música, conta 

actualmente con 8 equipos informáticos e proxector dixital para o seu uso por  

profesorado doutras as materias, nas horas que non estea ocupada. Proximamente 

dotarase con 5 equipos mais.  

  

AULAS DE ENSINO SECUNDARIO: 

Todas están equipadas con ordenador, proxector de vídeo e pizarra dixital .  

 

AULAS ABALAR en 1º e 2º de ESO 
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CAPÍTULO III. A CONCRECION DOS CURRÍCULOS 

 

a. ASPECTOS CURRICULARES XERAIS: 

 

1. Adecuación dos obxectivos xerais de etapa ao contexto 

socioeconómico e cultural do centro.  

 

 

Obxectivos xerais da etapa  

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan:                   

a) Coñecer e asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os 

seus dereitos no respecto ás outras persoas. 

 

b) Practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

grupos. 

 

c) Exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres e homes como valores comúns dunha sociedade 

plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

d)Adquirir, desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento e autonomía persoal. 

 

e) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 

ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. 

NORMATIVA: Artigo 10.Obxectivos da ESO. Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
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f) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos discriminatorios por 

razón de sexo, discapacidade, relixión… e resolver pacíficamente os conflitos.  

 

g) Valorar a importancia e o manexo das TIC non como un fin, senon como 

ferramenta de traballo e aprendizaxe. Como medio de comunicación imprescindible 

para a busca e intercambio de información de cara á realización de traballos e 

proxectos individuais ou en grupo, fundamental para superar as limitacións que 

impón a dispersión xeográfica do alumnado e as dificultades de desprazamento e 

comunicación. 

 

h) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura 

en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia e ter capacidade 

de razoamento 

 

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

participación, o sentido crítico, a iniciativa e autonomía persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

Este obxectivo cobra especial importancia nunca zona deficitaria en canto a 

desenrolo industrial. A maior parte dos empregados pertencen ou acaban 

desenrolando a súa carreira profesional como autónomos. Desenvolver o espíritu 

emprendedor de cara a promover o autoemprego como alternativa ao tradicional 

emprego por conta allea. 

 

j) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas e iniciarse no 

coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

 

k) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de xeito 

apropiado.  
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 

propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer a 

mulleres e homes que realizaron contribucións importantes á cultura e á sociedade 

do contorno, galega ou a outras culturas do mundo.  

 

m) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das 

outras persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

coidado e saúde corporais. 

 

n)  Potenciar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social.  

 

o) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade.  

 

          p) Valorar criticamente os hábitos sociais e os estereotipos publicitarios 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora.  

 

          q) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando e respectando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

          r) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia 

 

         s)  Respectar a diversidade lingüística e cultural do mondo como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 

exercicio deste dereito. 

 

          t) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade.  
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2. Decisións de carácter xeral sobre metodoloxía e a súa 

contribución á consecución das competencias básicas  

 

  

Partindo de que o obxectivo da metodoloxía debe ser mellorar a práctica 

docente, independientemente de traballar con alumnos con ou sen necesidades 

educativas de apoio, é importante diagnosticar ben o contexto de traballo e tomar 

constantes decisións que vaian xurdindo axeitadamente ao quefacer educativo. 

 

 A proposta metodolóxica xeral para este centro educativo debería ter en conta 

os seguintes principios: 

 

 Partir dos coñecementos previos dos alumnos, co fin de adquirir unha 

aprendizaxe significativa e adaptada as necesidades do momento 

(significatividade lóxica e psicolóxica). Para iso, é fundamental a realización 

dunha avaliación inicial do grupo, que deberá realizarse no primeiro mes de 

clase e terá en conta os obxectivos traballados no curso/etapa anterior. Esta 

avaliación deberá ser deseñada e consensuada por todos os membros dos 

departamentos didácticos. 

 

 Organizar e priorizar, dende os distintos departamentos didácticos, os 

obxectivos e contidos mínimos e máis funcionais, de xeito interdisciplinar e 

globalizador e, polo tanto, integrador, favorecendo a xeneralización das 

aprendizaxes. 

 Deseñar unha normas metodolóxicas comúns para todos os departamentos e 

materias curriculares, co fin de traballar todos nunha mesma liña educativa 

que favoreza o traballo do alumnado, como pode ser: 

 Facer cumprir as datas de entrega de traballos 

 Ter unhas normas comúns á hora de presentar traballos e cadernos, facer 

exames, etc., onde se valore a súa presentación, as normas ortográficas, a 

orde adecuada das ideas, etc... 

 Favorecer a aprendizaxe construtivista, o razoamento e a reflexividade  nas 

distintas áreas, en contra dunha aprendizaxe memorística e repetitiva. 

NORMATIVA: Punto 4. Artigo 11. Principios metodolóxicos, Decreto 86/2015 do 25 de xuño 



I.E.S. ILLA DE SARÓN (XOVE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proxecto educativo 

27 

 Favorecer a utilización por parte dos alumnos das Técnicas de Traballo 

Intelectual (realización de esquemas, resumos, estudo construtivo e razoado 

non memorístico). 

 Favorecer nas clases as relacións e as situacións comunicativas a través de 

procesos participativos e cooperativos, onde participen todos os alumnos 

dentro das súas capacidades e posibilidades. 

 Utilizar diferentes tipos de actividades formativas na aula: explicación do 

profesor/a, actividades por descubrimento, actividades grupais e individuais, 

actividades que fomenten paulatinamente o traballo autónomo dos alumnos, 

proxectos de traballo, actividades no que o profesor actúe como mediador do 

proceso de aprendizaxe, actividades que favorezan a aprendizaxe por 

imitación de modelos adecuados, etc. 

 Ter en conta as diferenzas entre o alumnado, deseñando as medidas de 

atención a diversidade que se van a utilizar en cada caso, favorecendo unha 

aprendizaxe que parte das potencialidades dos alumnos e non unicamente 

das súas dificultades. 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA UTILIZAR COS ALUMNOS CON 

NECESIDADE DE APOIO EDUCATIVO 

 

          Á hora de traballar con estes alumnos que amosan dificultades de 

aprendizaxe, polo que van necesitar algún tipo de apoio educativo, é necesario ter 

en conta as seguintes cuestións metodolóxicas: 

 No deseño das actividades formativas debemos ter en conta os intereses do 

alumno e os seus coñecementos previos, para iso será necesario partir dunha 

avaliación inicial do alumno en cada unha das materias. 

 Adecuar as actividades ó estilo e ritmo de aprendizaxe do alumno/a. 

 Elaborar unha secuencia de contidos cunha progresión lenta e moi graduada 

segundo corresponda ao seu estilo de aprendizaxe e a súa progresión 

 Darase prioridade á comprensión y posterior utilización dos contidos que se 

traballen, fronte ao aprendizaxe mecánico. 

 Buscar sempre a integración e o equilibrio: os contidos a traballar deben 

cubrir todas as capacidades básicas que aparecen nos distintos obxectivos    
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e criterios de avaliación. Así mesmo, se busca harmonía e equilibrio no 

tratamento dos conceptos, procedementos e actitudes. 

 As actividades organizaranse de xeito interdisciplinar, o que supón que os 

contidos aprendidos nas distintas áreas sirvan para avanzar nas outras, 

utilizando materiais que reforzan as aprendizaxes básicas e enlacen cos 

coñecementos adquiridos co fin de reforzalos. 

 Favorecer a participación do alumno nas actividades do grupo, como unha 

forma de aprendizaxe cooperativo, de integración no grupo-clase e de valorar 

as súas potencialidades. 

 Facilitar a aceptación por parte do alumno das súas dificultades, co fin de 

buscar outros camiños para a aprendizaxe e o seu progreso formativo e 

psicosocial, favorecendo desta forma a análise das súas potencialidades e a 

adecuada utilización das mesmas. 

 Favorecer, pouco a pouco, a autonomía persoal (escolar e social) do alumno. 

 Utilizar diferentes tipos de materiais curriculares adecuados ás necesidades 

educativas de cada un (fichas autocorrectivas, libros de texto e lectura 

diferente aos dos seus compañeiros, materias de reforzo,etc.) 

 Favorecer, sobre todo, a aprendizaxe dos obxectivos e contidos mínimos das 

distintas áreas e, a partir diso, ir aumentando a súa dificultade e a adquisición 

doutros obxectivos. 

 Ter en conta as súas características físicas e mentais á hora de deseñar os 

materiais de traballo e os instrumentos de avaliación. 

 É fundamental con estes alumnos que os procedementos de avaliación non 

estean centrados unicamente na cantidade de aprendizaxe adquirida, senón 

na calidade da mesma e nos avances acadados por cada alumno/a. Debemos 

ter en conta que a maneira de valorar os traballos, os tipos de retos e axudas 

que se propoñen, as manifestacións das expectativas depositadas neles, a 

maneira de distribuír e presentar os distintos materiais, etc xogan un papel 

fundamental no proceso de ensino– aprendizaxe deste alumnado 
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3. INCORPORACIÓN A TRAVÉS DAS DISTINTAS AREAS E 

MATERIAS DA EDUCACIÓN EN VALORES 

       

 

Os catro piares nos que se debe asentar a educación e, polo tanto, tamén a 

educación en valores son: 

1. Aprender a ser 

2. Aprender a coñecer 

3. Aprender a facer 

4. Aprender a convivir e vivir xuntos 

 

    A educación en valores non debe ser ensinar valores, senón propoñer pautas 

e crear condicións para que as persoas sexan capaces de aprender os valores e 

constrúan día a día o seu propio sistema de valores. A educación non debe consistir 

en facilitar aprendizaxes de contidos disciplinares sen máis, tamén se debe integrar 

de xeito transversal e a través dun traballo sistemático, organizando contidos que 

permitan dar resposta aos retos cruciais do momento sociocultural no que vivimos. 

 

Os valores non se ensinan, apréndense. Dende unha perspectiva constructivista 

da aprendizaxe trátase de facilitar momentos que permita cultivar a autonomía 

persoal, a vontade, o respecto á diferenza, a aceptación de contrariedades e a 

dispoñibilidade ao diálogo como valor e como método para afrontar as relacións cos 

demais. Educar en valores consiste en orientar e ofrecer aos alumnos espazos para 

a experimentación e a reflexión tanto a nivel individual coma de grupo, de maneira 

que cada un poida ser capaz de elaborar de xeito racional e autónomo os seus 

propios principios de valor e un sistema de valores propio. 

 

Este desenvolvemento curricular da educación en valores debe ser compartido 

polo PE, o PAT e as distintas programacións didácticas. 

A educación en valores será o eixe vertebrador de todas as actuacións 

desenvolvidas dende o departamento de orientación. As distintos ámbitos dende os 

que se traballan na orientación: acción titorial, orientación académica e profesional e 

apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe, favorecen a educación en valores. 

NORMATIVA: Artigo 4. Elementos transversais.  Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
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Os bloques xerais que pretendemos traballar neste tipo de educación son: 

 

1. Aprender a ser responsables 

- Responsabilidade cara a un mesmo 

- Responsabilidade cara ás tarefas a desenvolver 

- Responsabilidade no consumo 

- Responsabilidade cara á sociedade 

 

2. Aprender a ser respectuosos 

- Aprender a ser respectuosos cun mesmo 

- Aprender a ser respectuosos cos demais 

- Aprender a ser respectuosos co ámbito 

- Aprender a ser respectuosos coas diferenzas de tipo sexuais, 

relixiosas, físicas, de capacidades... 

 

3. Aprender a ser empático 

- Sensibilidade cara aos demais 

- Cooperación e solidariedade 

- Civismo e democracia 

- Amizade 

 

4. Aprender a autorregularse 

- Autocoñecemento 

- Control das emocións 

- Aceptación das normas e das consecuencias dos nosos actos 

 

Pero para conseguir este tipo de educación o departamento de orientación 

non pode traballar como un compartimento estanco, diferenciado do resto do centro 

educativo, debe intentar buscar a colaboración e a participación de toda a 

comunidade educativa: pais/nais, profesorado, alumnado, personal non docente, 

servicos sociais da zona, etc., buscando unhas estratrexias metodolóxicas comúns a 

todos de cara a traballar nunha mesma línea educativa. 
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4. CRITERIOS XERAIS SOBRE AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO 

ALUMNADO  

        

           

1. A resolución do 27 de xullo de 2015 da Dirección xeral de Educación Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola se ditan instrucións no curso académico 

2015/16 para a implantación do currículo da Educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, 

establece que no curso 2015/16 se implantaran as modificacións no currículo, a 

organización, os obxectivos os requisitos para a obtención de certificados e 

títulos, os programas, a promoción  e as avaliacións de educación secundaria 

obrigatoria para primeiro e terceiro.  

a. 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 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 

2. En segundo e cuarto, a avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes 

elementos que constitúen o currículo: as competencias básicas, os obxectivos, os 

contidos e criterios de avaliación de cada unha das materias ou ámbitos, 

establecidos no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as 

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e a concreción que fagan os centros no seu proxecto educativo. Terá 

como referentes as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa. Os 

criterios de avaliación das materias serán o referente fundamental para valorar 

tanto o grao de adquisición das competencias básicas como a consecución dos 

obxectivos 

NORMATIVA: Capítulo IV.  Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
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Carácter da avaliación 

 

 

1. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa 

e integradora 

A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino 

aprendizaxe e terá carácter formativo e orientador permitindo detectar as 

dificultades no momento que se producen e, en consecuencia, incorporar 

medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que 

permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para 

continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da 

práctica docente. 

2. A avaliación do proceso de aprendizaxe debe ser integradora e deberá terse 

en conta desde todas as materias a consecución dos obxectivos establecidos 

para a etapa e do desenvolvementos das competencias correspondentes. 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 tano as aprendizaxes do alumando como os proceso 

de ensino e a súa proia práctica docente, para o que establecerá indicadores 

de logro nas programacións didácticas.  

 

Documentos oficiais de avaliación 

 

          Os resultados da avaliación na educación secundaria obrigatoria expresaranse 

nos termos seguintes: insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) e 

sobresaliente (SB), acompañadas dunha cualificación numérica na escala do 1 ao 

10, sen cifras decimais, considerándose cualificación negativa o insuficiente e 

positivas as restantes, correspondendo ao IN do 1 ao 4, ao SU o 5, ao BE o 6, ao NT 

o 7 e 8 e ao SB o 9 e 10. 

 

Desenvolvemento do proceso de avaliación 

          1. Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de 

cada materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de 

NORMATIVA: Capítulo IV. Artigo 21.2. Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
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aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación 

inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do 

alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das 

competencias básicas. A avaliación incluirá a análise dos informes persoais da etapa 

ou curso anterior e completarase coa información obtida a través da persoa titora. 

 

          2. A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións 

relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas 

de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou 

alumno. Será de grande importancia a coordinación de todo o profesorado que 

imparta docencia en cada grupo co fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o 

progreso do alumnado. 

 

          3. As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora do grupo e 

nelas participará todo o profesorado que imparte docencia nel e contará co 

asesoramento do departamento de orientación. Nelas valoraranse as aprendizaxes 

acadadas por cada alumna e cada alumno en relación co grao de desenvolvemento 

das competencias básicas e coa consecución dos obxectivos previstos para cada 

unha das materias e/ou ámbitos e, se é o caso, as medidas adoptadas ou que se 

deban adoptar, sexa de forma xeral ou nalgunha das materias, orientadas á mellora 

do seu proceso de aprendizaxe. 

 

4. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo, polo menos, tres 

sesións de avaliación. A persoa titora recollerá en acta o desenvolvemento das 

sesións, as cualificacións das distintas materias e/ou ámbitos, o grao de 

desenvolvemento das competencias básicas, as decisións e os acordos acadados 

referidos a cada alumna e alumno e ao grupo no seu conxunto. Así mesmo, farase o 

seguimento da recuperación das materias pendentes, se fose o caso. A última 

destas tres sesións poderá coincidir coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 

          5. Nos primeiros días do mes de setembro terá lugar unha sesión de 

avaliación, tras a realización das probas extraordinarias, para o alumnado que non 

superase todas as materias na avaliación final ordinaria. Cando un alumno ou 
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alumna non se presente á proba extraordinaria dunha materia, nos documentos de 

avaliación farase constar «non presentado» (NP). 

          6. Cando o progreso dunha alumna ou alumno nunha materia non sexa o 

adecuado, determinaranse as medidas de atención á diversidade que procedan. 

Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se 

detecten as dificultades e estarán dirixidas a favorecer a adquisición das 

aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

 

          7. No proceso de avaliación continua a cualificación de cada unha das 

materias, ámbitos e módulos será decidida polo profesor ou profesora que as 

imparta. 

 

          8. O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presenten dificultades 

continuadas no seu proceso de aprendizaxe, e que de acordo co artigo 5.f) da Orde 

do 6 de setembro de 2007, non curse neses anos a materia común de segunda 

lingua estranxeira, será valorado, de xeito cualitativo, no progreso nas actividades de 

reforzo que estea desenvolvendo. Nos documentos de avaliación figurará coa 

mención de exenta/o. 

  

          9. Con carácter xeral, as decisións adoptadas polo equipo docente irán 

referidas á promoción e titulación do alumnado, ás medidas de atención á 

diversidade e a todas aquelas que incidan no proceso educativo do alumnado.  

 

De non existir unanimidade no equipo docente, a toma de decisións requirirá o 

acordo favorable da maioría simple dos seus membros. 

 

Avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. 

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 
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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 avaliación, incluída a avaliación final se adapten ás necesidades 

do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A consellería con competencias en materia de educación, coa finalidade de 

facilitar a accesibilidade ao currículo, establecerá os procedementos oportunos 

cando cumpra realizar adaptacións significativas dos elementos do currículo, coa 

finalidade de atender o alumnado con necesidades educativas especiais que as 

precise. Estas adaptacións realizaranse procurando o máximo desenvolvemento 

posible das competencias; a avaliación continua e a promoción tomarán como 

referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións.En calquera caso, o 

alumnado con adaptacións curriculares significativas deberá superar a avaliación 

final para poder obter o título correspondente. 



I.E.S. ILLA DE SARÓN (XOVE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proxecto educativo 

36 

Promoción.     [ Véxase ANEXO I ]      

     

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

serán adoptadas de forma colexiada polo conxunto de profesores do alumno o 

alumna respectivo, atendendo ó logro dos obxectivos e ó grado de adquisición das 

competencias correspondentes. 

          2. O alumnado promocionará ao curso seguinte cando superase todas as 

materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo, e 

repetirá curso cando teña avaliación negativa en tres ou máis materias ou en dos 

materias que sexan Lingua Castelá e Literatura ou Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas de forma simultánea. (normativa LOMCE) 

          3. Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo 

docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou un alumno 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 Castela e Literatura ou Lingua Galega e Literatura, e 

Matemáticas. (normativa LOMCE) 

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

avaliación negativa non impide ó alumno ou alumna seguir con éxito o curso 

seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción 

beneficiará a súa evolución académica,  

c) e que se apliquen ó alumno ou alumna as medidas de atención 

educativa propostas no consello orientador. 

4. Poderá tamén autorizarse de forma excepcional a promoción dun 

alumno ou alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan Lingua 

Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea cando o equipo docente 

considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución académica, y sempre que se apliquen ó alumno ou alumna as medidas de 

atención educativa propostas no consello orientador. (normativa LOMCE) 

          5. Só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou alumna 

debe cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre 

configuración autonómica, só se computará Lingua Galega e Literatura con 



I.E.S. ILLA DE SARÓN (XOVE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proxecto educativo 

37 

independencia de que eses alumnos e alumnas poidan cursar máis materias 

de dito bloque. 

 As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da 

Educación Secundaria Obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

6. Os alumnos/as que promocionen sen superar tódalas materias deberán 

matricularse das materias non superadas, seguirán os programas de reforzo que 

estableza o equipo docente e deberán superar as avaliacións correspondentes a 

ditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de 

promoción previstos nos apartados anteriores. Correspóndelles aos 

departamentos didácticos a organización destes programas. Cada profesor ou 

profesora desenvolverao no curso no que imparte docencia. 

           A superación dunha materia dun curso determinado, non implica a superación 

automática da mesma materia de cursos anteriores. Non obstante, sen prexuízo da 

realización do referido programa de reforzo e da avaliación do mesmo, no exercicio 

da autonomía pedagóxica do centro, en determinados casos un alumno/a que 

supere unha materia determinada podería superar, ao mesmo tempo, as materias de 

cursos anteriores coa mesma denominación se implica unha superación dos 

obxectivos das mesmas. 

          7. 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 superiores como a ampliación de 

contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas. 

8. 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 

 9. O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo 

curso. As repeticións estableceranse de maneira que as condicións curriculares se 
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adapten ás necesidades do alumno/a e estean orientadas á superación das 

dificultades detectadas.  

          10. O alumno/a poderá repetir o 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. Excepcionalmente, un 

alumno/a poderá repetir unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos 

cursos anteriores da etapa. 

. 

11.  Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, 

orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros 

docentes organizarán este plan de acordo co que estableza a consellería con 

competencias en materia de educación 

          12. As decisións de promoción ao curso seguinte, do alumnado en condicións 

de excepcionalidade, requirirá o acordo favorable da maioría simple do equipo 

docente. 

 

 TITULACIÓN. 

          1. O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase 

todas as materias e alcanzadas as competencias básicas e os obxectivos da etapa 

obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.  

          2. Así mesmo, poderá obter o dito título aquel alumnado que, unha vez 

realizadas as probas extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha 

ou en dúas materias, e excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente que 

imparte no grupo considere que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa 

non lle impediu alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa. 

          4. O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o 

título de graduado en educación secundaria obrigatoria e teña avaliación negativa 

ata nun máximo de cinco materias disporá, durante os dous anos inmediatamente 

seguintes ao remate da súa escolarización, dunha convocatoria anual de probas 

para superar as materias con avaliación negativa. Esta convocatoria terá lugar no 

mes de xuño e será incompatible con estar cursando as ensinanzas de adultos ou 

coa presentación ás probas libres para obter o título de graduado en educación 

secundaria previstas na Lei orgánica de educación. 
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          5. O alumnado que non obtivese o título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria recibirá un certificado de escolaridade no que constarán os 

anos e as materias cursadas. 

          6. As decisións de titulación do alumnado con materias non superadas 

requirirán o acordo favorable da maioría simple do equipo docente. 

 

AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

 

Implantación prevista no curso 2017-18 

1. Ó finalizar o cuarto curso, los alumnos e alumnas realizarán unha avaliación 

individualizada pola opción de ensinanzas académicas ou pola de ensinanzas 

aplicadas, na que se comprobará o logro dos obxectivos da etapa e o grado de 

adquisición das competencias correspondentes en relación coas seguintes materias: 

a. Tódalas materias xerais cursadas no bloque de materias troncais, salvo 

Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química, das que o alumno ou alumna será 

avaliado se as escolle entre as materias de opción, segundo se indica no 

paragrafo seguinte. 

b. Dúas das materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en 

cuarto curso. 

c. Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos 

cursos, que non sexa Educación Física, Relixión, ou Valores Éticos. 

 
2. Os alumnos e alumnas poderán realizar a avaliación por calquera das dúas 

opcións de ensinanzas académicas ou de ensinanzas aplicadas, con 

independencia da opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria 

Obrigatoria, ou por ambas opcións na mesma ocasión. 

 
No caso de que realicen a avaliación por unha opción non cursada, serán 

avaliados/as das materias requiridas para superar a avaliación final pola devandita 

opción que non tivesen superadas, elixidas polo/pola propio/a alumno/a dentro do 

bloque de materias troncais. 

 

NORMATIVA: Capítulo IV. Artigo 22. Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
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3. Poderán presentarse a esta avaliación aqueles alumnos e alumnas que 

obtiveran avaliación positiva en tódalas materias, ou negativa nun máximo de dúas 

materias sempre que no sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas.  

Aos efectos deste apartado, 

 

a) Só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou alumna 

deben cursaren cada un dos bloques. 

b) No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará 

Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os/as devanditos/as 

alumnos/as poidan cursar máis materias do referido bloque. 

c) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos de educación 

secundaria obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

 

4. De acordo co disposto nos artigos 6 bis.2.b) e 29.4 da Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, correspóndelle ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

establecer as características das probas; o seu deseño e o seu contido 

estableceranse para cada convocatoria. 

No caso de Lingua Galega e Literatura, estas funcións correspóndenlle á consellería 

con competencias en materia de educación. 

 

5. 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 ,segundo a normativa autonómica 

correspondente. 

 

6. A superación desta avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior 

a 5 puntos sobre 10. 

 
7. Os alumnos e alumnas que non superen a avaliación pola opción escollida, 

ou que desexen elevar a súa cualificación final de Educación Secundaria 

Obrigatoria, poderán repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, previa 

solicitude. 
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Os alumnos e alumnas que superen esta avaliación por unha opción poderán 

presentarse de novo a avaliación pola outra opción se o desexan, e de non superala 

en primeira convocatoria poderán repetila en convocatorias sucesivas, previa 

solicitude. Non será necesario que se avalíe de novo o alumnado que se presente en 

segunda ou sucesivas convocatorias das materias que xa teña superadas, salvo que 

desexe elevar a súa cualificación final. 

Tomarase en consideración a cualificación máis alta das obtidas nas 

convocatorias que o alumno ou alumna supere.  

Celebraranse polo menos dúas convocatorias anuais, unha ordinaria e outra 

extraordinaria.» 

 

TITULACION 
 

1. Para obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria será 

necesaria a superación da avaliación final, así como unha cualificación final de dita 

etapa igual ou superior a 5 puntos sobre 10. A cualificación final de Educación 

Secundaria Obrigatoria deducirase da seguinte ponderación: 

a) Cun peso do 70%, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada 

unha das materias cursadas en Educación Secundaria Obrigatoria. 

 
b) Cun peso do 30%, a nota obtida na avaliación final de Educación Secundaria 

Obrigatoria. No caso de que o alumno ou alumna superase a avaliación polas 

dúas opcións de avaliación final, para a cualificación final tomarase a máis alta 

das que se obteñan tendo en conta a nota obtida en ambas opcións. 

 
En caso de que se obteña o título de graduado en educación secundaria 

obrigatoria pola superación da proba para persoas maiores de dezaoito anos, a 

cualificación final da educación secundaria obrigatoria será a obtida na devandita 

proba. 

 

2. No título deberá constar a opción ou as opcións polas que se realizou a 

avaliación final da educación secundaria obrigatoria, así como a cualificación final  
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3. O título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria permitirá 

acceder ás ensinanzas postobrigatorias recollidas no artigo  3.4 da Lei Orgánica 

8/2013 do 3 de maio, acorde cos requisitos que se establecen para cada ensinanza. 

 

           Información da avaliación. 

 

          1. Ao comezo de cada curso, os departamentos didácticos, a través do 

profesorado, informarán a cada grupo de alumnas e alumnos, dos obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación exixibles para obter unha valoración positiva das 

distintas materias, así como dos criterios de cualificación, os instrumentos de 

avaliación da aprendizaxe que se utilizarán, incluídas as materias pendentes de 

cursos anteriores, así como das medidas de reforzo e recuperación previstas. Así 

mesmo, a persoa titora de cada grupo informará ao seu alumnado dos requisitos que 

determinarán a promoción ao curso seguinte e, no caso do cuarto curso, a titulación.  

 

          2. Finalizada cada unha das sesións de avaliación, o alumnado e as nais/pais 

ou persoas titoras legais serán informados dos seus resultados, da evolución 

académica así como das decisións adoptadas para o reforzo e/ou recuperación, se 

fose o caso. 

 

          3. Será competencia da persoa titora proporcionar esta información, coa 

colaboración do profesorado que imparta docencia no seu grupo, así como a de 

establecer canles de comunicación coas familias do alumnado. 

 

4. Ó final de cada un dos cursos de Educación Secundaria Obrigatoria 

entregarase ós pais/nais ou titores legais de cada alumno ou alumna un consello 

orientador, que incluirá un informe sobre o grado de logro dos obxectivos e de 

adquisición das competencias correspondentes, así como unha proposta a pais/nais 

ou titores legais ou, de ser o caso ó alumno ou alumna, do itinerario máis adecuado 

a seguir, que poderá incluír a incorporación a un programa de mellora do 

aprendizaxe e o rendemento ou a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 
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5. Os alumnos e as alumnas que cursen a educación secundaria obrigatoria e 

non obteñan o título de graduado en Educación Secundaria obrigatoria recibirán 

unha certificación con carácter oficial e validez en toda España. Esta certificación 

será emitida polo centro docente no que o alumno ou a alumna estivese 

matriculado/a no último curso escolar e nela consignaranse os seguintes elementos: 

 

a) Datos oficiais identificativos do centro docente. 

b) Nome e documento acreditativo da identidade do/da estudante. 

c) Data de comezo e finalización da súa escolaridade. 

d) As materias ou os ámbitos cursados, coas cualificacións obtidas nos anos 

que permaneceu escolarizado/a na educación secundaria obrigatoria. 

e) Informe da xunta de avaliación do último curso escolar no que estivese 

matriculado/a, no que se indique o grao de logro dos obxectivos da etapa e de 

adquisición das competencias correspondentes, así como a formación 

complementaria  que debería cursar para obter o título de graduado en 

educación secundaria obrigatoria.  

 

Para estes efectos, a consellería con competencias en materia de educación 

porá á disposición dos centros docentes os instrumentos necesarios para realizar 

este informe. 

 

A Administración educativa determinará, en función do contido das letras d) e 

e), as partes que se consideran superadas das probas que organice para o acceso 

aos ciclos formativos de grado medio ou, nos termos previstos no artigo 68.2 da Lei 

orgánica 2/2006,do 3 de maio, para a obtención do título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria. 

 

6. Tras cursar o primeiro ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria, así como 

unha vez cursado segundo curso cando o alumno ou alumna se vaia a incorporar de 

forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, entregaráselles ós 

alumnos e alumnas un certificado de estudios cursados, co contido indicado nas 

letras a) a d) do apartado anterior, e un informe sobre o grao de logro dos obxectivos 

da etapa e de adquisición das competencias correspondentes. 
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7. En aquelas Comunidades Autónomas que posúan, xunto ó castelán, outra 

lingua oficial, os alumnos e alumnas poderán estar exentos de realizar a avaliación 

da materia Lingua Cooficial e Literatura segundo a normativa autonómica 

correspondente (Orde de 10 de febreiro de 2014).  

 
a. CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA MATRÍCULA DE HONRA EN 

CICLOS FORMATIVOS   

 

 

Os alumnos e as alumnas que obtivesen unha nota final do ciclo formativo 

igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. 

A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de 

avaliación do alumno ou a alumna.  

O número de matrículas de honra que se poderán conceder nun ciclo 

formativo nun curso académico será como máximo de dúas. No caso de que o 

número de alumnos e alumnas matriculados con opción a titular nun curso 

académico sexa inferior a vinte, só se poderá conceder unha matrícula de 

honra.  

Cando o nº de alumnos/as propostos sexa maior que o nº de matrículas que 

pode conceder o centro, empregaranse  para decidir a concesión da mención, os 

seguintes criterios na orde indicada: 

 

1. Nota media do ciclo  

2. Prometio ponderado das notas académicas, tendo en conta, o nº de horas 

asignadas a cada módulo.  

3. Maior número de 10 en tódolos  módulos cursados.  

4. Respecto ás normas de convivencia, o esforzo, interese e participación nas 

actividades do centro.  

NORMATIVA: Punto 4. Artigo 26 daOrde de 12 de xullo de 2011 
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5. ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS.  

 

 

A dirección do centro recomenda que todos os departamentos didácticos do 

IES Illa de Sarón elaboren a programación didáctica, seguindo o formato proposto 

no curso 2015/16 polo servizo de inspección educativa e que se facilitará en xefatura 

de estudios. 

En todo caso as programacións didácticas incluirán en cada materia, polo 

menos, os seguintes elementos:  

a) Introdución e contextualización.  

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que 

recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que 

forman parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. i) 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes. 

 j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 

coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato. k) 

NORMATIVA: Capítulo V. Resolución do 27 de xullo de 2015 do 29 de xullo para a implantación da 
educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade autónoma de Galicia 
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Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 

adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

 l) Medidas de atención á diversidade. 

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que 

corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada 

departamento didáctico. 

 ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

 

Os apartados 4 e 5 incluídos na programación didáctica proposta pola inspección 

educativa, servirán para dar a coñecer ó alumnado e ás familias un resumo da 

programación.   

4. Secuenciación e temporalización dos contidos   

5. Relación de aspectos curriculares de cada unidade didáctica, 

 

b. PLANS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

        

1. MEDIDAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

 

 

 

 

As medidas de atención á diversidade estarán orientadas á consecución de dous 

obxectivos básicos: 

          - Responder ás necesidades educativas concretas do alumnado. 

          - Á consecución das competencias básicas e dos obxectivos da etapa 

 

NORMATIVA:  
- Artigo 121.2 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio 
- Artigo 16.2 do RD 1105/2014 do 26 de decembro  
- Decreto 229/2011 do 7 de decembro  polo que se regula a atención á diversidade do alumnado de 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
- Circular  8/2009 pola que se regulan algunhas medidas de  atención á diversidade para o 

alumnado de ESO 
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Será tarefa prioritaria da persoa titora e de todo o profesorado implicado a detección 

temperá das dificultades para, unha vez detectadas, tomar as decisións máis 

axeitadas para superalas. 

 

         As medidas de atención á diversidade en ningún caso suporán unha 

discriminación que lle impida ao alumnado acadar os obxectivos da etapa e a 

titulación correspondente 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

 

REFORZO EDUCATIVO  

          O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que 

afecta a elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás 

formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, ós .agrupamentos de 

alumnos e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía. 

           As medidas de reforzo educativo non suporán necesariamente medidas 

extraordinarias nin necesitarán de autorización para ser levadas a cabo, e 

realizaranse segundo se establece a continuación: 

          a) Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que coa modificación de 

elementos non prescritivos do currículo poden segui-lo proceso ordinario de ensino-

aprendizaxe. 

          b) Serán elaboradas polo profesor ou profesora que imparte a área ou materia 

na que o alumno necesita a medida de reforzo, co coñecemento do titor ou titora. 

Este comunicarallo ó equipo directivo e á familia do alumno ou alumna. 

         c) O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e 

polo profesor ou profesora do alumno que imparte a área ou materia, coa 

colaboración, se é o caso, doutros profesionais. Esta colaboración non poderá 

substituír en ningún caso a actuación habitual do profesor. 

          As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente académico do 

alumno como reforzo educativo. Faranse constar cun comentario no informe 

correspondente ás familias e non terán constancia no libro de escolaridade. 

          A constancia do reforzo educativo e a valoración da súa utilidade para o 

alumno obxecto de medidas de reforzo serán un requisito previo para a participación 



I.E.S. ILLA DE SARÓN (XOVE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proxecto educativo 

48 

deste nun programa de diversificación curricular na Educación Secundaria 

Obrigatoria. Agrupamentos específicos en áreas troncais. 

 

AGRUPAMENTOS ESPECÍFICOS  

          Integran a alumnos que non poden seguir, por distintas causas, o ritmo do 

grupo ordinario debido a carencias básicas que impiden proseguir unha aprendizaxe 

significativa. Fórmanse grupos de reducido tamaño nalgunhas áreas (lingua 

española, matemáticas, ciencias naturais, ciencias sociais), sen pasar en total o 40% 

do horario semanal. Se se produce unha recuperación notable, o alumno retorna ao 

grupo de referencia. 

 

ALUMNO PROCEDENTE DO EXTRANXEIRO 

 

          A resposta ás medidas de atención que requira un determinado alumno/a 

procedente do estranxeiro, está en relación coa súa casuística particular. En todo 

caso, as medidas previstas pola normativa vixente poden ser: 

 

            Medidas de tipo curricular: 

             1.- Segundo as competencias curriculares adquiridas, un determinado 

alumno/a pode requirir reforzo educativo do equipo docente en distintas áreas ou 

materias e colaboración directa do profesorado especialista de PT e/ou AL do centro. 

          Se o alumno/a coñecese alomenos unha das dúas linguas oficiais de Galicia, 

utilizaríase esta como vehículo de comunicación para a inmersión na outra lingua 

oficial. 

           2.- Outra medida contemplada na normativa vixente fai referencia ás 

adaptacións curriculares. Esta medida extraordinaria adoptaríase unha vez 

esgotadas as medidas ordinarias. 

 

          3.- Esta medida fai referencia ás flexibilizacións de idade, segundo a cal o 

alumnado procedente do estranxeiro pode ser escolarizado nun nivel distinto ó que 

lle correspondería por idade. 
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           Medidas organizativas: 

 

           1.- Os grupos de adquisición das linguas son agrupamentos flexibles de 

atención individualizada. Esta medida vai dirixida ó alumnado que descoñeza 

ámbalas linguas oficiais da nosa comunidade. Neste caso poden darse as seguintes 

situacións e respostas: 

          - Con coñecementos de lingua estranxeira (inglés ou francés): a inmersión 

faríase a partir do inglés ou francés coa colaboración do profesorado. O profesorado 

que teña recoñecida calquera destas especialidades sería o máis axeitado para 

levar a cabo esta tarefa específica. 

          - Sen coñecementos de lingua estranxeira (inglés ou francés): a inmersión 

requiriría un tratamento individualizado no que ademais do profesor-titor e equipo 

docente faríase necesaria a colaboración do especialista de AL. 

Esta medida de actuación terá un tempo máximo de aplicación dun trimestre. 

           2.- Os grupos de adaptación da competencia curricular son tamén 

agrupamentos flexibles que van dirixidos ó alumnado que presente un desfase 

curricular de dous ou máis cursos. 

          O alumnado deberá incorporarse plenamente ó seu grupo ordinario despois 

de que o equipo docente e a xunta de avaliación considere superadas as 

necesidades educativas do alumno/a debidas ó desfase curricular. 

 

           As medidas de tipo organizativo deben ser autorizadas pola delegación 

provincial, logo da solicitude da dirección do centro e o correspondente informe da 

inspección educativa. Para que un alumno/a poida pertencer a algún destes 

agrupamentos, é necesario que a súa familia sexa informada previamente. 

 

DESDOBRES 

 

          De seren necesarios realizaranse nas materias de linguas e matemáticas, 

sempre que o número total de alumnado supere os 20 alumnos é haxa 

dispoñibilidade horaria do profesorado. 
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EXENCIÓN LINGUA GALEGA  

 

 

 

O  Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo na ensinanza non 

universitaria de Galicia, fai compatible o carácter obrigatorio do estudio da materia 

de lingua galega en tódolos niveis educativos non universitarios se se da a 

concorrencia dos seguintes requisitos: 

a) Que a xustificación da exención encontre fundamento nunha circunstancia 

obxectiva de incorporación “ex novo” ó sistema educativo de Galicia. 

b) Que o alumnado de nova incorporación proceda doutras comunidades 

autónomas ou dun país estranxeiro. 

c) Que a incorporación “ex novo” ó sistema educativo de Galicia se produza no 

terceiro ciclo de educación primaria, ou na educación secundaria obrigatoria ou no 

bacharelato. 

A exención do estudio da materia de lingua galega nos estudios non 

universitarios, non se pode estender a aqueles supostos nos que o alumnado que 

realizou estudios en Galicia curse fora da Comunidade Autónoma tres cursos 

completos ou menos e se reincorpore posteriormente ó sistema educativo galego, xa 

que nese caso a volta ó sistema educativo en Galicia non pode interpretarse como 

unha incorporación “ex novo”, se non coma unha reincorporación para a que non 

está prevista a exención. 

 A orde do 10 de febreiro de 2014 desenvolve os distintos supostos  excepcionais 

nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia de lingua galega na 

ensinanza non universitaria e regula o procedemento e os prazos para solicitar a 

exención. 

EXENCIÓN FRANCÉS  

          O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente claras dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular na área de lingua, poderá 

quedar exento de cursar a materia común de segunda lingua estranxeira. 

NORMATIVA: Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010 do 20 de maio 
con relación á exención da materia de lingua galega.  
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          A persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración do Departamento 

de Orientación, realizará un informe no que fará explícito o motivo da medida 

adoptada. 

          A competencia da decisión recaerá na dirección do centro, oídas as nais, os 

pais ou os titores/as legais do alumnado afectado pola medida. Dirección do centro. 

          O alumnado recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en que se 

detectasen as dificultades.Terán o mesmo profesor nas dúas horas de reforzo. 

Profesora de pedagoxía terapéutica ou profesorado das áreas obxecto do reforzo. 

          O plan de reforzo deberá ser establecido polos departamentos das materias 

lingüísticas afectadas ou das materias nas que presente desfase curricular. 

           O reforzo afectará a secuencia e organización de contidos, secuencia e tipo 

de actividades, e ao agrupamento de alumnos; co obxectivo de que o alumno 

mellore na adquisición de competencias básicas, principalmente a competencia en 

comunicación lingüística e competencia matemática. 

          O alumnado será valorado de xeito cualitativo no progreso nas actividades de 

reforzo que estean desenvolvendo. Coordinación entre o profesorado da área, 

profesora de pedagoxía terapéutica e orientadora. 

 

 

ENRIQUECEMENTO DO CURRÍCULO 

 

          No caso de alumnado con altas capacidades pódese engadir ou cambiar a 

dificultade de algún dos contidos. Sería un axuste do programa ordinario, e dicir, 

adaptar o currículo ás súas necesidades concretas de aprendizaxe e 

desenvolvemento. 

          Como todas ás medidas de adaptación curricular, deben ser entendidas como 

un contínuum que vai desde ás medidas mais xerais nos documentos do centro, 

pasando polas adaptacións da aula ata chegar á adaptación curricular 

individualizada, que debe realizase seguindo a normativa vixente.   

 

          Na elaboración de adaptacións curriculares individualizadas no caso de 

alumnos con sobredotación,o mais frecuente é o uso de dúas estratexias: 
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a) Adaptacións curriculares de ampliación ou enriquecemento vertical: consisten 

en aumentar a cantidade de contidos. 

b) Adaptación curricular de enriquecemento horizontal: centrada na 

profundización dos contidos.   

 

ADAPTACIÓNS DO CURRÍCULO 

          Son modificacións dun ou de máis elementos prescritivos do currículo, como 

son os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, para atende-las 

necesidades educativas dun alumno ou alumna motivadas tanto por unha 

determinada dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais. 

           O referente de toda adaptación curricular serán os obxectivos xerais da etapa, 

concretados nas programacións didácticas de cada curso e materia.. 

          Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinto 

do que curse o alumno obxecto de adaptación curricular. 

           Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación curricular para un 

alumno determinado, unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de intervención 

educativa. 

          A  elaboración e o desenvolvemento da adaptación curricular, agás casos 

excepcionais, levarase a cabo no contexto educativo ordinario. 

           As adaptacións curriculares precisarán a autorización da Inspección 

Educativa correspondente.  

          As condicións de realización serán as seguintes:  

Serán elementos do currículo susceptibles de modificación os obxectivos, que 

poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados, se 

é o caso; os contidos, que tamén poderán ser modificados, complementados e 

mesmo suprimidos; e os criterios de avaliación, que poderán ser adaptados, 

complementados, modificados e mesmo suprimidos. 

          Estarán dirixidas a alumnos e alumnas que por diversas razóns educativas, 

sociais, culturais, por padecer déficit de calquera índole ou por posuír cualidades 

excepcionais, non poden segui-lo proceso ordinario de ensino aprendizaxe sen 

medidas de modificación esencial do currículo de referencia. 

  O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor ou 

profesora que imparte a área ou materia ó alumno, coa colaboración do seminario ou 

departamento didáctico, co asesoramento do responsable da orientación      
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educativa do centro, se existe, ou do equipo psicopedagóxico de apoio de sector e, 

se é o caso, de calquera outro profesional que participe na atención ó devandito 

alumno. 

           Terán unha duración mínima dun ciclo educativo, agás no 2º ciclo da 

educación secundaria obrigatoria no que poderán desenvolverse só nun curso. 

           O seu desenvolvemento realizarase integrado, na medida do posible, nas 

accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia. 

          No caso de alumnado con necesidades educativas especiais pódense realizar 

adaptacións do currículo que se aparten significativamente dos contidos e criterios 

de avaliación.Está medida estará encamiñada ao logro das competencias básicas e 

dos obxectivos xerais da etapa. 

          A finalidade é proporcionar unha atención o máis adecuada a cada caso. 

 

PROGRAMAS DE MELLORA DE APRENDIZAXE E RENDEMENTO 

 

 

1. Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento forman parte 

das medidas extraordinarias de atención á diversidade e teñen por finalidade facilitar 

que os alumnos e as alumnas, mediante unha metodoloxía específica e unha 

organización de contidos e materias do currículo diferente á establecida con carácter 

xeral, alcance as competencias do primeiro ciclo da educación secundaria 

obrigatoria, poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título de 

graduado en educación secundaria obrigatoria. Os centros docentes poderán 

organizar estes programas segundo o disposto no artigo 20 do Decreto 86/2015, do 

25 de xuño  e a  resolución  do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

2. Poderá incorporarse aos programas de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento, en terceiro curso de educación secundaria obrigatoria no curso 

2015/16, o alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaxe e que se 

atope nalgunha das seguintes situacións:  

NORMATIVA: Artigo 20. Capítulo VIII. Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
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a) Ter cursado segundo curso de educación secundaria obrigatoria, ter 

repetido algunha vez en calquera das etapas e non estar en condicións de ter 

promoción a terceiro curso de educación secundaria obrigatoria.  

b) Con carácter excepcional, para o alumnado que ten cursado terceiro curso 

de educación secundaria obrigatoria e non está en condicións de ter 

promoción ao cuarto curso.  

Neste caso poderán incorporarse a un programa de mellora da aprendizaxe e 

do rendemento para repetir curso.  

 

3. O procedemento para a incorporación dun alumno ou dunha alumna ao 

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento é o que segue:  

a) Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta 

razoada do alumnado que podería incorporarse ao programa para a mellora da 

aprendizaxe e do rendemento. Esa proposta concretarase nun informe 

individualizado, elaborado pola persoa titora, en que constará a competencia 

curricular do alumno ou da alumna en cada materia, as dificultades de 

aprendizaxe presentadas, as medidas de atención á diversidade aplicadas e os 

motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno 

ou a alumna se integre nun programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento. Ese informe trasladarase á xefatura do Departamento de 

Orientación.  

b) A persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación realizará unha 

avaliación psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as 

polo equipo docente para incorporar ao programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento. No informe correspondente a esa avaliación deben constar, entre 

outros aspectos, as conclusións das reunións co profesorado titor e, se se trata de 

alumnado menor de idade, cos pais, as nais ou titores/as legais de cada alumno e 

alumna, para lles formular a conveniencia da súa incorporación a un programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento. Deixarase constancia escrita da opinión 

dos pais, as nais ou titores/as legais respecto da proposta formulada.  
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c) Posteriormente, unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, que exerce a 

súa presidencia, a persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación 

e o/a titor/a do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a opinión, de 

ser o caso, do pai, a nai ou os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á 

director/a sobre a incorporación ao programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento.  

d) Compete ao director ou á directora do centro docente elevar a proposta de 

autorización sobre a incorporación do alumnado ao programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento ao servizo provincial de Inspección Educativa. Á 

solicitude achegaráselle a relación de alumnado proposto e a relación de 

profesorado que vai impartir cada un dos ámbitos do programa.  

e) O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización expresa 

para o desenvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento que cumpran os requisitos establecidos, e que será comunicada aos 

centros escolares antes do comezo do curso.  

Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non 

superarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos 

de cinco.  

4. O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

incluirá os seguintes ámbitos:  

a) Ámbito lingüístico e social, que abrangue os aspectos básicos do currículo 

correspondente ás materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e 

Literatura e Xeografía e Historia.  

b) Ámbito científico e matemático, que abrangue os aspectos básicos do 

currículo correspondente ás materias de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas 

Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, e Física e Química.  

c) Ámbito de linguas estranxeiras, que abrangue os aspectos básicos do 

currículo correspondente á materia de Primeira Lingua Estranxeira.  
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Os alumnos e as alumnas que sigan un programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento terán un grupo ordinario de referencia co que cursarán as materias non 

pertencentes aos ámbitos.  

As materias de terceiro curso de educación secundaria obrigatoria cursaraas o 

alumnado co seu grupo de referencia.  

 

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

          Os Programas de Diversificación Curricular  constitúen unha das medidas de 

atención á diversidade que emanan dos principios e fins que configuran o sistema 

educativo español, que se inspira, entre outros no principio de flexibilidade para 

adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e 

necesidades do alumnado. 

          Posibilitan unha organización dos contidos, actividades e materias do currículo 

diferente á establecida con carácter xeral, así como unha metodoloxía específica 

que lle permita ao alumnado que acceda a estes programas adquirir as 

competencias básicas, alcanzar os obxectivos xerais da etapa e, polo tanto, obter o 

título de graduado en educación secundaria obrigatoria . 

          Na Comunidade Autónoma Galega están lexislados na Orde do 30 de xullo de 

2007 na que se regulan: obxecto, definición e finalidade, destinatarios, condicións de 

acceso, duración dos programas, agrupamentos, estrutura dos programas, 

distribución horaria semanal dos programas, procedemento para a proposta de 

incorporación do alumnado ao programa, autorización, titoría, profesorado, liñas 

metodolóxicas, avaliación e programación. 

          Destinatarios: 

          Poderán incorporarse aos programas de diversificación curricular as alumnas 

e alumnos que cumpran as condicións de acceso e nos cales concorran as 

seguintes circunstancias: 

          a)Ter dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras 

medidas de atención á diversidade, sen que estas resultasen suficientes para a 

recuperación das dificultades de aprendizaxe detectadas e atoparse nunha situación 

de risco evidente de non alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa 

cursando o currículo ordinario. 
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          b)Existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa 

poderán alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa e, en 

consecuencia, obter o título de graduado en educación secundaria 

 

          Acceso: 

          Poderán incorporarse a estes programas as alumnas e os alumnos que se 

atopen nalgunha das seguintes situacións: 

          a) Ter cursado o segundo curso da ESO, non estar en condicións de 

promocionar ao curso seguinte e que repetisen xa unha vez na etapa. 

          b) Tras cursar o terceiro curso, non estar en condicións de promocionar. 

         c) Tras repetir o terceiro curso, non superalo. 

          d) Ter cursado o cuarto curso da ESO sen superalo e ter repetido xa unha vez 

na etapa.  

 

          Con carácter xeral, a duración dos programas de diversificación curricular será 

de dous anos. Non obstante, poderán establecerse programas dun ano de duración 

para aquelas alumnas e alumnos que cursasen o cuarto curso de educación 

secundaria obrigatoria sen acadar o título, ou que, tras repetir terceiro, non 

acadasen os obxectivos e, en ambos os casos, para os que se considere adecuada 

a súa incorporación ao programa. 

          Propostas metodolóxicas para o tratamento globalizador dos contidos: O PDC 

inclúe dous ámbitos con tratamento de contidos globalizador: 

          a)Un ámbito específico de carácter lingüístico social, que inclúe elementos 

formativos seleccionados entre os obxectivos e contidos curriculares 

correspondentes ao terceiro e ao cuarto curso da etapa das materias de ciencias 

sociais, xeografía e historia, lingua galega e literatura e lingua castelá e literatura. A 

selección destes elementos formativos realizarase tendo en conta o seu carácter 

nuclear, a súa relevancia social e cultural, a súa funcionalidade e a súa capacidade 

para facilitar o desenvolvemento das competencias básicas e a consecución dos 

obxectivos xerais da etapa. 

b) Un ámbito científico-tecnico, que incluirá elementos formativos 

seleccionados entre os obxectivos e contidos curriculares correspondentes ao 

terceiro e cuarto curso  da etapa das materias de  matemáticas, bioloxía e xeoloxía e 
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física e química. A selección destes elementos formativos realizarase tendo en conta 

o seu carácter nuclear, a súa relevancia social e cultural, a súa funcionalidade e a 

súa capacidade para facilitar o desenvolvemento das competencias básicas e a 

consecución dos obxectivos xerais da etapa. 

 

         En xeral, o alumnado que accede aos PDC so aprenderá significativamente se 

os coñecementos adquiridos son funcionais e lle proporcionan un rendemento 

inmediato aceptable en relación co seu esforzo persoal. O profesorado deberá ser 

mediador e potenciador das aprendizaxes máis que transmisor de coñecementos. 

Igualmente, deberá promover que o alumnado estableza o máximo de conexións 

entre os coñecementos e experiencias vividas anteriormente cos novos 

coñecementos. É dicir, o alumnado deberá encontrar senso e posible aplicación no 

seu contorno ao que aprende nos centros educativos. 

 

          O enfoque globalizador constitúe unha posibilidade de organizar os contidos 

de forma que lles permitan aos alumnos establecer relacións e construír esquemas 

de coñecemento dun xeito máis doado que se lles presentasen os contidos desde 

áreas de coñecementos illadas. Ademais, a relación coa realidade que se establece 

mediante o enfoque globalizador facilita a comprensión da funcionalidade dos 

contidos da aprendizaxe. Así, a opción por un ámbito integrado, fronte a outras 

posibles opcións metodolóxicas, responde á necesidade de integrar os diferentes 

contidos, a través de áreas máis globalizadas, para darlles así maior funcionalidade. 

 

2.  HORARIO DE LIBRE CONFIGURACIÓN DO CENTRO. MATERIA 

OPTATIVA 1º ESO: INFORMÁTICA BÁSICA  

 

 

 

XUSTIFICACIÓN 

A integración das TIC en todas as materias e actividades académicas ten o 

potencial de transformar e enriquecer o entorno pedagóxico mais que ningunha das 

innovacións que ata agora se produciron. Empregar as TIC enriquece o currículo 

académico, mellorando todas as materias mediante bancos de recursos, 

simulacións, exemplos de unidades didácticas  etc.. e perseguindo a consecución da 

NORMATIVA: Capítulo II. Artigo 13.4. 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.  
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alfabetización dixital que fará ó estudante mais esixente e autónomo.  Os 

alumnos/as entenden que o uso de Internet nas aulas  lles aumenta  a motivación, a 

satisfacción, o interese por aquelas materias nas que se emprega e incluso, 

aumenta a súa creatividade e imaxinación.   

 Sen embargo coa  presenza dos equipos informáticos nas aulas e o uso 

habitual das TIC en diferentes materias, os docentes podemos apreciar que a 

maioría do alumnado está familiarizado coas novas tecnoloxías, pero que non as 

usan como ferramentas de aprendizaxe. 

Unha gran maioría do alumnado ten acceso a Internet nos seus fogares,  pero 

comunicarse a través das redes sociais  e navegar pola rede son as aplicacións que 

mais usan e nas que mais tempo inverten. Podemos constatar que unha gran parte 

do alumnado  adquiriron as destrezas e habilidades no manexo das TIC por medio 

da autoformación  e por tanto non usan moitas das opcións  dos procesadores de 

textos, teñen dificultades no manexo de arquivos e follas de cálculo, saben buscar 

información, pero non saben que criterios seguir para seleccionala e como presentar 

este información para expoñer na aula. Ademais, moi poucos coñecen programas de 

edición de audio e vídeo.  

 A comisión de coordinación pedagóxica  do IES Illa de Sarón considera 

importante incluír no Proxecto Educativo como materia optativa de libre 

configuración ofertada polo centro INFORMÁTICA BÁSICA  en base a:  

- Cumprimento do principio metodolóxico 11.8  do Decreto 86/2015 pola que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en 

Galicia que consiste en Promover 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 

- Constatación polo equipo docente do centro, das dificultades no uso de 

aplicacións  ofimáticas, que presenta o alumnado dos primeiros cursos da 

ensinanza secundaria obrigatoria. 

- O IES Illa de Sarón oferta o ciclo medio de Sistemas microinformáticos e 

redes, por tanto hai  dispoñibilidade de docentes coa formación adecuada 

para impartir os contidos propostos nesta materia optativa.  

 

ANEXO II. Currículo materia libre configuración: INFORMÁTICA BÁSICA 1º ESO 
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3.  PLANS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO QUE PERMANEZA 

UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO. 

           

          Remitimos ás programacións dos departamentos docentes que son os 

encargados de determinar segundo as características propias da materia e do 

alumnado, as diferentes formas de atender ao alumnado repetidor. 

 

4. ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO QUE NON OPTE POR 

ENSINANZAS DE RELIXIÓN. 

 

Criterios para a regulación da atención educativa: 

 

          -Que se ateña á legalidade vixente: non pode consistir nun tempo para 

reforzar outras materias, estudar outras materias, preparar exámes…nin versar 

sobre os contidos de outras materias aos que corresponden a titoría e a orientación. 

          - Que teña contido: non é unha hora libre. 

          - Que centre a actividade dos alumnos 

          - Que supoña un aproveitamento educativo. 

          - Que poida ser impartida por calquera profesor. 

          - Que sexa fácilmente reconocible por pais e titores. 

          - Que poida ter algún criterio de control aínda que non sexa avaliable: por 

exemplo nas observacións do boletín de notas. 

 

Suxerencias: 

1. Lectura e actividades de biblioteca: Iniciación a lectura relacionada coa 

necesidade de recuperar a tradición de escoitar historias. Podería vertebrarse en 

torno a narracións orais diversas. 

2. Organización de ciclos: 

 cine-video 

 coleccións, tradicionarios e compilacións 

 formación de grupos musicais 

 Audición e organización de concertos 

 Charlas e conferencias 



I.E.S. ILLA DE SARÓN (XOVE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proxecto educativo 

61 

 Gastronomía 

 Narracións orais 

 Radio 

 

3. Proxectos:  

          Terían un trimestre de duración e basaríanse na confección dunha guía da 

localidade. Un estudo descritivo dun area xeográfica e cultural determinada. 

          Ao comezo de cada curso escolar os profesores responsables da impartición 

desta materia determinaran as actividades a realizar durante o curso. 

 

5. LIÑAS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DOS PLANS DE 

ORIENTACIÓN E ACCIÓN TITORIAL. 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN 

 Dende o marco da lexislación actual, enténdemos a orientación como algo 

inherente á propia educación, que trata de contribuír á formación integral dos/as 

alumnos/as, á implicación e ao asesoramento dos pais/nais/titores legais dos 

alumnos e do resto dos axentes da comunidade educativa. 

 A súa tarefa consiste en promover e facilitar o desenvolvemento persoal, 

educativo e profesional do alumnado a través da axuda técnica e do asesoramento 

necesario. 

 Entendemos a orientación como un continuo que comeza coa escolarización 

do alumnado e finaliza ó término do ensino non universitario, un continuo que inclúe 

a toda a poboación escolar ao marxe do tipo e grao de diversidade que presente. 

 Os principios básicos que establece o Lei 2/2006, do 3 de maio, de Educación 

e que debe asumir a nosa labor orientadora son: a educación de calidade para todo 

o alumnado, a equidade na educación que garanta a igualdade de oportunidades e o 

esforzo compartido por todas as persoas que compoñen a comunidade educativa. 

 

          A orientación educativa e profesional deberase desenvolver nos tres niveis 

que estruturan a organización escolar: 
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- na aula, acción titorial 

- no centro, departamento de orientación e 

- no zona escolar da provincia, equipos de orientación específicos. 

 

          Todo isto baixo unha formulación sistemática de intervención, é dicir, 

orientación como proceso e responsabilidade compartida por todo o equipo docente, 

coordinada polo titor/a e asistida polo/a orientador/a e polos servizos externos de 

apoio. 

 

PRINCIPIOS DA ORIENTACIÓN  

          A concepción da orientación está sustentada e fundamentada nos principios 

de prevención, desenvolvemento e intervención social. A acción orientadora 

deberíase anticipar ás situacións e non centrarse nas demandas concretas, algo a 

ter en conta de xeito fundamental no plantexamento do noso traballo orientador. 

- Prevención: orientación como un dereito de todo educando en todo momento 

e non unicamente cando apareza unha problemática específica. 

- Desenvolvemento: os/as alumnos/as  na súa interacción co medio van 

estruturando as súas capacidades, habilidades e destrezas ademais da súa 

personalidade. Trátase de crear un contexto motivador que estimule eses 

cambios. 

- Intervención social: a intervención orientadora non debe ter en conta só ao 

individuo, senón que debe dirixirse ao contexto educativo e social no que se 

desenvolve. 

 

          MARCO LEGAL.- A partir da L.O.X.S.E., estando actualmente todavía 

vixentes, desenvólvense o Decreto 120/98 de ordenación da orientación educativa e 

profesional en Galiza e a Orde do 24 de Xullo de 1998 que desenvolve o decreto 

anterior, e as sucesivas circulares anuais que marcan as pautas e directrices que se 

deben seguir para conseguir os obxectivos pretendidos para a orientación dende a 

lei orgánica actual. 

          Son estos documentos os marcos xerais a través dos cales se desenvolverá o 

plan de traballo do Departamento de Orientación deste centro educativo, tendo 
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ademais en conta o nova Lei de Educación e os novos decretos que a desenvolven. 

Por suposto como referente máis inmediato está a Circular 18/2007 das Direccións 

Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e 

Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucción para unificar as actuacións e 

establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional 

das ensinanzas escolares de Galiza. 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

A acción educativa supón personaliza-los procesos de ensino-aprendizaxe (E-

A) dando resposta ás necesidades individuais dos alumnos, implicando así ter 

presentes as circunstancias persoais en conexión coa familia e o entorno. 

 

Desde esta perspectiva, a titoría debe incorporar os elementos que van máis 

alá do puramente académico e que poidan axudar ó desenvolvemento de proxectos 

de vida máis autónomos e responsables. Aínda que todo profesor/a na súa tarefa 

docente ten implícita a titoría, esta queda representada no titor/a, que é o que 

ostenta a responsabilidade sobre o grupo e ó que o Departamento de Orientación 

asesora. 

 

          A orientación é un amplo proceso que abarca o coñecemento do alumno/a, a 

axuda para supera-las dificultades familiares, persoais e escolares e a busca de 

respostas alternativas que favorezan no alumno/a a toma de decisións e o seu 

desenvolvemento como persoa individual en relación cos outros. 

 

No actual marco educativo a titoría constitúe o primeiro nivel da orientación 

educativa, pois é o titor/a o encargado de desenvolve-las accións de orientación en 

relación co grupo que titoriza, dentro dos principios definidos polo centro para a 

acción titorial e contando co asesoramento e, no seu caso, a intervención directa de 

persoas especializadas como os membros do Departamento de Orientación do 

centro (D.O.) ou como servizo externo do Equipo de Orientación Específico (E.O.E.). 

 

Pero non esquezamos que estamos a falar dun proxecto educativo integral e 

personalizado no que a función titorial forma parte da propia acción docente, polo 

que pódese defini-la acción titorial como “o conxunto de accións educativas que se 
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deseñan e realizan nun centro educativo para favorecer no alumnado a aprendizaxe, 

a integración dos coñecementos e experiencias, a socialización, a toma de decisións 

e o desenvolvemento da súa personalidade”. 

 

1.  ACCIÓN TITORIAL. 

A titoría redefine a función do/a profesor/a ó implicarlle en valores de índole 

actitudinal e que puideran considerarse complementarias da función instrutiva, o/a 

profesor/a supera a súa tarefa básica da ensinanza para converterse en educador/a 

e aumenta as súas responsabilidades no eido de coñecementos e actitudes. 

 

O/a titor/a é o/a profesor/a principal do equipo docente que imparte ensino a 

un determinado grupo de alumnos e é responsable duna serie de actividades de 

carácter burocrático e de relación social. As relacións dun centro educativo son de 

importancia decisiva e nestas é o receptor e coordinador das aportacións e 

suxerencias dos diferentes membros da comunidade educativa, el/ela é quen mellor 

debe coñecer a todos e cada un dos alumnos do grupo, o que supón recibir e 

contrastar moita información e dar a coñecer ós demais as posibilidades e os 

progresos dos alumnos. 

 

O/a titor/a ten múltiples funcións, como coordinador/a do equipo de profesores 

con quen comparte a docencia dun grupo e como líder do propio grupo de alumnos, 

condutor/a ou catalizador/a de inquedanzas e depositario/a da confianza e modelo 

de relacións humanas. 

 

A titoría sería a actividade inherente á función de educador/a, realizada 

individual e colectivamente cos alumnos dun grupo-clase para facilita-la integración 

persoal dos procesos de aprendizaxe, constituindo a función titorial un dos servizos 

e actividades do sistema educativo que ten por obxecto optimiza-lo rendemento da 

ensinanza. 
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1.1. Funcións Xerais da Acción Titorial. 

A acción titorial ha de ser continua, dirixida a tódolos alumnos e a tódolos 

niveis e polo tanto as súas funcións deberán adecuarse ós diferentes axentes 

implicados e ós distintos niveis educativos, coincidindo basicamente nas diferentes 

etapas educativas aínda que con distintos matices tendo en conta as necesidades 

propias do momento madurativo e educativo do alumnado, polo tanto deberá 

concretarse polo equipo de titores no Proxecto Curricular de Ciclo ou Etapa e 

Programación de Aula, tomadas así como referente para logo priorizalas e 

adecualas ás necesidades e contextos concretos. 

 

As funcións poderían organizarse tendo en conta os axentes implicados ou 

ámbitos de actuación en catro tipos: cos alumnos como grupo e individualmente, co 

equipo docente e outros especialistas (orientadores, PT, AL,, outros 

profesionais,.....), cos pais e co equipo directivo do centro. 

 

Podemos afirmar que a titoría é unha tarefa cooperativa e compartida polo 

equipo docente que considerará as necesidades dos seus alumnos, coñecendo 

tamén os medios reais de funcións que propón a Administración educativa e 

tomados como referente que pode orientar ós equipos docentes na súa tarefa titorial, 

dinamizados e coordinados polo/a titor/a co soporte técnico do orientador. 

 

Por tratarse dun proceso continuo  ó longo das diferentes etapas formativas 

as funcións concretaranse nos distintos niveis  educativos. 

 

Na Educación Secundaria, ademais das funcións designadas á Educación 

Infantil e Primaria (prioritarias na adaptación e adquisición das aprendizaxes 

básicas) serán específicas desta etapa ou nivel educativo: 

 

- a orientación ante as distintas opcións educativas (orientación persoal e 

académica). 

- o reforzamento dos procesos de E-A (orientación persoal e académica). 

- a orientación para a transición á vida activa (orientación persoal e 

profesional). 
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En Educación Secundaria as funcións xiran en torno á orientación académica-

profesional , levando ámbalas dúas a orientación persoal implícita, na súa dobre 

vertente de inserción académica (opcionalidade educativa) e de inserción laboral 

(transición do período formativo á vida laboral), sendo os titores e o equipo docente, 

co asesoramento e apoio técnico dos especialistas internos é externos ó centro, os 

que prioricen no PAT aquelas funcións que mellor se adecúan ás necesidades dos 

alumnos e ó nivel de implicación dos axentes educativos, en especial, do propio 

equipo docente. 

 

A modo de resumen xeral pódense considerar como funcións: 

 

- Desenvolver e potencia-las capacidades básicas do alumnado. 

- Ofrecerlle ó alumnado orientación co fin de facilitarlle o seu crecemento 

persoal e unha personalidade madura. 

- Orientar e asesorar sobre as posibilidades académicas e profesionais. 

- Promove-la dinamización do grupo-clase. 

- Contribuír á elaboración, posta en práctica e revisión dun Plan de Acción 

Titoral (PAT) no centro, que promova a coordinación de tódolos ámbitos e 

axentes educativos que incidan nun grupo de alumnos nun ciclo educativo 

determinado. 

 

1.2. Axentes da acción titorial. 

 

A) O/a  titor/a..- A súa principal función e a mediadora, sendo o punto de 

referencia do alumnado para a súa relación co resto do centro e coas familias. As 

súas responsabilidades xirarán en torno a dous núcleos básicos: cada alumno/a 

do centro terá asignado un  titor/a que será o seu vínculo co centro tanto a nivel 

individual como do grupo de titoría ó que pertenza,  e respecto das familias do 

alumnado ou os seus responsables que terán no  titor/a do alumno/a  o primeiro 

interlocutor para todo o que faga referencia ó seu fillo/a. 
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Persoalmente este titor/a será responsable de:  

- Realizar unha sesión semanal de titoría co grupo de alumnos ó seu cargo. 

- Representar ou facer de voceiro do alumnado dun grupo, expresando 

diante do equipo de profesores demandas, inquietudes, conflictos,.... 

xurdidos nas sesións de titoría grupal. 

- Xestiona-la información dispoñible sobre o alumnado do seu grupo 

respecto do seu equipo de profesores, coidando de ter ó día os rexistros 

da titoría. 

- Presidi-las xuntas de avaliación. 

- Facilitar a cooperación e a boa relación entre o profesorado e as familias 

ou responsables do alumnado. 

- Informar sobre actividades docentes e rendemento académico a familias e 

alumnos/as. 

- Participar no desenvolvemento do PAT. 

- Seguir o proceso de E-A do alumnado. 

- Coordina-las Adaptacións Curriculares dos seus titorandos. 

- Facilitar a integración do alumnado. 

- Orientar ó alumnado, sobre todo na toma de decisións e profesional e 

academicamente. 

- Colaborar co Departamento de Orientación. 

 

B)  O Equipo Educativo.- Colectivamente debe responsabilizarse de: 

- Realiza-lo diagnóstico, seguimento, avaliación e orientación do alumnado 

nos aspectos relacionados cos obxectivos xerais da acción titorial. 

- Coordina-los contidos comúns e optativos, as metodoloxías e as 

estratexias de aula, e a avaliación para o seu grupo de alumnos. 

- Realizar un diagnóstico inicial a partir da observación en tódolos ámbitos 

do proceso de aprendizaxe, priorizando o dominio dalgunhas capacidades 

e actitudes básicas: comprensión oral e escrita, razoamento, motivación, 

estilo de aprendizaxe, participación, etc. 

- Organizar de forma coordinada a aprendizaxe de recursos instrumentais 

para o estudio (TTI). 
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- Desenvolver unha actividade coordinada destinada a dotar ó alumnado de 

estratexias que permitan o traspaso das aprendizaxes. 

- Compartir aspectos relevantes de tipo persoal que non poden observarse 

na aula, xa que son datos obtidos a través de cuestionarios, entrevistas, 

etc. realizadas co alumnado, as súas familias ou servizos sociais. 

- Utiliza-lo seguimento compartido do alumnado para, unha vez 

diagnosticados os éxitos, erros, déficits, carencias,... atopar e compartir 

fórmulas para incidir sobre eles, sexa introducindo cambios na 

programación de aula, sexa a través de estratexias de compensación. 

- Establecer criterios sobre as necesidades educativas que han de ser 

obxecto duna atención compensatoria e defini-las características que 

debería ter esta actividade. Decidi-lo perfil do alumnado do seu grupo que 

se orienta cara a actividades compensatorias novas ou previstas no 

centro. Realiza-lo seguimento e avaliación das actividades 

compensatorias. 

- Participar no desenvolvemento do PAT. 

 

C) Cada membro do equipo educativo.- Responsabilidades individuais de 

cada membro: 

- Contribuír á dinamización do grupo-clase dende a práctica docente cotiá. 

- Incorporar á programación de aula aspectos que contribúan  ó 

autocoñecemento e á autoestima do alumnado, a crear expectativas 

positivas, 

-  Exerce-la autonomía e á toma de decisións, e a orientar  

profesionalmente e academicamente ó alumnado. 

- Coordina-los contidos da actividade docente xeral e efectua-las 

adaptacións que se consideren necesarias na programación de aula. 

- Coordina-las metodoloxías usadas por cada profesor na aula, 

reflexionando sobre as características comúns e buscando e adaptando as 

que sexan máis favorecedoras para a aprendizaxe por parte dun 

determinado alumno. Axusta-la programación segundo os principios de 

axuda educativa. 
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- Dar e solicitar, en equipo educativo, información relevante respecto ó 

marco e contexto de cada alumno/a, o que deberá contribuír ó 

coñecemento, seguimento e avaliación do proceso individual do alumnado. 

- Tomar nota dos acordos ós que se chegue en equipo educativo e 

trasmitirllo ó seu Departamento. 

- Participar no desenvolvemento do PAT. 

 

D) O Departamento de Orientación e a Xefatura do D.O..- Tarefas que 

puideran estar relacionadas co PAT: 

1.- Como Departamento de Orientación dun centro de ensino secundario:  

 

- Elaborar coas directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica, as 

propostas do Plan de Orientación Académica e Profesional  

 

- (POAP), do Plan de Acción Titorial (PAT) dos centros, incidindo no 

desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumno e coordina-lo 

profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento  destes 

plans. 

- Impulsa-la participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa relativos a hábitos de traballo intelectual, programas 

de ensinar a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e 

outros do seu ámbito de actuación. 

- Promove-la cooperación centro-familias,  implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos, sobre todo no relativo á motivación, construción 

do autoconcepto e autoestima e proceso de toma de decisións. 

- Establece-los canles de comunicación dos diferentes servizos ou 

institucións no eido das súas competencias. 

 

2.- Como Xefa do Departamento de Orientación: 

- Representar ó D.O. na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

- Dirixir e coordinar actividades e actuacións do Departamento e facilita-la 

colaboración entre os membros. 

- Convocar e presidi-las reunións do D.O. segundo procedemento 

establecido. 
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- Velar pola confidencialidade de documentos, se é o caso. 

- Coordina-la organización de espazos e instalacións para a orientación, a 

adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso 

correcto e conservación. 

- Coordinar, a colaboración co profesor/a de apoio, a atención dos alumnos 

con necesidades educativas, elevando ó Xefe de Estudios, se cumpre, a 

proposta de organización da docencia para estes alumnos. 

- Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e 

avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das 

respostas educativas. 

 

1.3. Organización e funcionamento. 

 

         Os titores foron designados facendo compatibles criterios de atención ó 

alumnado e dereitos dos profesionais. Así tódolos titores imparte, a lo menos, unha 

materia común no grupo, sendo a maior parte deles docentes con destino definitivo 

no centro, aspecto a ter en conta á hora de continuidade deste PAT para os 

próximos cursos. 

         Cada titor/a da ESO dedicará dentro do seu horario unha hora lectiva semanal 

para a titoría do seu grupo de alumnos, unha hora complementaria semanal 

destinada á recepción de pais e, os titores que forman parte do D.O., O Xefe de 

Estudios coordina e dirixe a acción dos titores/as coa colaboración do D.O. e terá as 

reunións que considere necesario para o bo funcionamento da acción titorial.       

           Os titores/as deberán programar, de acordo coas liñas xerais marcadas neste 

PAT, as actividades específicas titoriais que desenvolverán ó longo do curso, coa 

oportuna axuda da Orientadora. Poderán polo tanto, os titores/as, convoca-las 

reunións que consideren necesarias cos equipos docentes do seu curso para o bo 

funcionamento da acción titorial.  

           O D.O. contribuirá ó desenvolvemento do PAT, baixo a dirección da Xefatura 

de Estudios, asesorando ós titores nas súas funcións, facilitándolles os recursos 

necesarios e intervindo, na medida das súas posibilidades, cando os titores o 

soliciten. 
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1.4. Ambitos de actuación. 

          A acción titorial forma parte esencial da función docente, xa que a súa 

finalidade é que o alumno integre coñecementos, actitudes, valores e normas que lle 

faciliten a aprendizaxe, o seu coñecemento persoal, a toma de decisións 

académicas e profesionais e a inserción social, de ahí a consideración de hora 

lectiva que a normativa lle otorga á hora semanal de titoría presencial do titor/a con 

todo o grupo-clase ó longo de toda a etapa e a necesidade dunha planificación e 

seguimento sistemático da acción titorial como a de calquera outra programación 

docente. 

          O desenvolvemento axeitado das funcións da acción titorial constitúe un medio 

eficaz para coñecer a cada alumno/a, identifica-las dificultades que poidan existir no 

seu proceso de aprendizaxe, prever e segui-las adaptacións curriculares, considera-

lo tipo de agrupamento axeitado e facilita-la integración dos alumnos no seu grupo 

clase ou no centro, identificándose  así a acción titorial como medida de atención 

á diversidade do alumnado. Isto explica que o titor/a debe obter información de 

contactos regulares coas familias e co resto dos profesores/as do alumno/a para 

trazar estratexias de actuación conxuntas que axuden ó proceso madurativo deste. 

Pola diversidade de factores que inflúen nos procesos educativos, a esta 

coordinación hai que engadirlle, ás veces, a colaboración de outros profesionais ou 

institucións como D.O., E.O.E., servizos sociais, sanitarios, empresas, concellos,..... 

Así, a acción titorial desenvólvese en diferentes ámbitos que podemos agrupar en: 

 

A)  En relación co ALUMNADO .- En dous aspectos: 

1.-  ALUMNO/A individualmente: o coñecemento e seguimento persoal 

do    alumno/a. 

           Dado que ó longo da hora semanal de titoría presencial lévanse a cabo as 

accións deseñadas no PAT do seu centro, o titor pode chegar a un coñecemento 

máis profundo das aptitudes e capacidades do alumnado, dos seus intereses e 

motivacións, así como do seu grao de responsabilidade. Este coñecemento constitúe 

o punto de partida para, en colaboración co resto do profesorado do grupo e co  

D.O., deseñar estratexias para lograr actitudes positivas de cara ó estudio e ós 

compañeiros, hábitos de traballo e comportamento socialmente adecuado. As 
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actuacións desenvolvidas sobre a base do coñecemento do alumnado axudaranlle a 

alcanza-la súa autonomía persoal tanto na toma de decisións fundamentada e 

responsable sobre estudios posteriores, como na súa incorporación ó mundo laboral. 

No caso da acción titorial relacionada con alumnos/as con historia de fracaso escolar 

e con problemas de inserción social e de conduta, é evidente a importancia que 

cobra o apoio experimentado do titor/a para posibilitar que se coñezan a sí mesmos, 

recuperen a confianza nas súas capacidades e nos demais, e aprendan estratexias 

de autorregulación, tanto da súa propia aprendizaxe como dos seus 

comportamentos sociais. 

 

2.- ALUMNO/A na relación co seu grupo-clase. 

          O grupo-clase constitúe o entorno social inmediato no que se producen as 

aprendizaxes. Neste sentido, é esencial que o titor/a aborde actividades e poña en 

marcha estratexias para lograr un clima de aula axeitado que permita a cohesión do 

grupo e ofreza posibilidades de participación nas decisións de aula. A diversificación 

dos agrupamentos dentro da aula permite o coñecemento de cada un, crea 

contextos de axuda mutua na aprendizaxe e propicia a adopción de valores de 

solidariedade e colaboración, necesarios para o desenvolvemento persoal e social 

do alumnado. 

 

B)  En relación coas FAMILIAS. 

          Os valores que rixen a vida nas familias constitúen un referente para os 

alumnos/as. Coñecer estes valores, as expectativas que as familias teñen con 

respecto ós seus fillos, a súa concepción da educación e do centro educativo 

contribúe a un maior coñecemento do alumnado e permite que se establezan 

actuacións coordinadas entre os pais e o centro. Frecuentemente, a actuación 

axeitada das familias en relación co proceso educativo dos seus fillos depende dos 

estímulos e da información que reciben do centro educativo. Neste sentido, a 

existencia de reunións periódicas ó longo de todo o curso e a comunicación fluída 

titores-familias son un apoio esencial a toda acción titorial. 
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C) En relación co EQUIPO EDUCATIVO (inclúense profesores, outros 

especialistas do D.O. e os órganos de dirección do centro). 

          O profesor titor/a debe procurar que, sen prexuízo das peculiaridades de cada 

área, exista unha proposta común por parte do equipo docente do seu grupo de 

alumnos. Isto implica lograr certos acordos metodolóxicos, establecer criterios sobre 

as necesidades educativas que deben ser obxecto de apoios coordinados, conseguir 

que o labor conxunto sexa coherente e a esixencia dos niveis de logro semellantes, 

obter sobre os procesos educativos dos alumnos información significativa e 

transferible ás familias e ós propios alumnos, e realiza-la busca común de causas de 

problemas e de solucións alternativas. En definitiva, o titor/a non pode traballar illado 

do equipo docente do seu grupo, senón que as súas actuacións deben incidir na 

coordinación das respostas educativas que este aporte desde as súas distintas 

programacións, e desde as diferentes concepcións do feito educativo, que teñan 

tódolos membros da comunidade educativa que inflúen directa ou indirectamente no 

alumnado.  

CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

 

DOCUMENTOS INCLUÍDOS COMO ANEXOS      

 

CAPITULO V: XESTIÓN ECÓNOMICA 

 

 

a. Financiamento 

 

Trátase dun centro público financiado case de xeito exclusivo pola Consellería de 

Educación, pero recibe subvencións da Comunidade Económica Europea polas súas 

unidades de FPBásica. e Ciclos de Formación Profesional. 
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Este Proxecto Educativo foi avaliado polo Claustro de profesores/as do I.E.S. Illa 

de Sarón de Xove o día 26 de xaneiro de 2016. 

          Este Proxecto Educativo foi avaliado en sesión ordinaria do Consello Escolar 

do I.E.S. Illa de Sarón de Xove o día 26 de xaneiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Asdo: Oliva Cabaleiro Riveira 

DIRECTORA DO IES ILLA DE SARÓN 
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ANEXO  I 
  
CRITERIOS PROMOCION E TITULACION IES ILLA DE SARÓN 
 
 
MARCO LEGAL: 
 
Esta proposta está baseada na lexislación actualmente vixente na Comunidade 

Autónoma de Galicia pola que se regula a avaliación na ESO: 

 

NORMATIVA LOE (2º - 4º ESO)  

 Orde do 21 de Decembro de 2007 (DOG do 7 de Xaneiro de 2008). 

 Orde do 23 de Xuño de 2008 (DOG do 24 de Xuño de 2008). Esta modifica 

a redacción do punto 4 do Artigo 6 e o punto 6 do Artigo 7 da Orde anterior. 

NORMATIVA LOMCE (1º- 3º ESO) 

 Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da ESO e 

do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 
 
PROMOCIÓN NA ESO – NORMATIVA LOE 
 
PROMOCIÓN:  

1. De  maneira automática se na avaliación final de Xuño ou Setembro tivese 

superadas TODAS as materias. 

2. Se na avaliación extraordinaria de Setembro tivese suspensas 1 ou 2 

materias.  

Este apartado non necesita da aprobación nin da votación do equipo docente. O 

alumno ou alumna deberá someterse ó procedemento de recuperación das 

materias suspensas, establecido polos correspondentes departamentos 

didácticos. 

 

REPETICIÓN:  

1. CON 3 OU MAIS MATERIAS SUSPENSAS.  

 
PROMOCIÓN EXCEPCIONAL  (punto 3 artigo 6º)  

1. Avaliación negativa en 3 materias  



I.E.S. ILLA DE SARÓN (XOVE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proxecto educativo 

2 

Na avaliación extraordinaria de setembro de maneira EXCEPCIONAL o equipo 

docente poderá decidir a promoción dun alumno/a cando se cumpran 

conxuntamente as seguintes condicións:  

 O alumno ou alumna ten posibilidades de acometer con éxito o curso 

seguinte. 

 Ten posibilidades de recuperación das materias pendentes do presente 

curso. 

 A promoción beneficia a evolución académica e persoal do alumno ou 

alumna.  

 
 
PROMOCIÓN NA ESO – NORMATIVA LOMCE 
 
PROMOCIÓN:  

1. De  maneira automática se na avaliación final de Xuño ou Setembro tivese 

superadas TODAS as materias. 

2. Se na avaliación extraordinaria de Setembro tivese suspensas 1 ou 2 

materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua castelá e 

Matemáticas ou Lingua Galega e Matemáticas  

 

Este apartado non necesita da aprobación nin da votación do equipo docente. O 

alumno ou alumna deberá someterse ó procedemento de recuperación das 

materias suspensas, establecido polos correspondentes departamentos 

didácticos. 

 

REPETICIÓN:  

 

1. Con 3 ou mais materias suspensas.  

2. Con 2 materias se son simultaneamente LINGUA CASTELÁ e 

MATEMÁTICAS OU LINGUA GALEGA e MATEMÁTICAS.  
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PROMOCIÓN EXCEPCIONAL (artigo 23 Decreto 86/2015) 

1. Con avaliación negativa en 3 materias sempre que 2 das materias non 

sexan simultaneamente LINGUA CASTELÁ e MATEMÁTICAS OU LINGUA 

GALEGA e MATEMÁTICAS  

2. Con avaliación negativa en 2 materias simultaneamente LINGUA 

CASTELÁ e MATEMÁTICAS OU LINGUA GALEGA e MATEMÁTICAS  

 

Na avaliación extraordinaria de setembro de maneira EXCEPCIONAL o equipo 

docente poderá decidir a promoción dun alumno/a cando se cumpran 

conxuntamente as seguintes condicións:  

 

 O alumno ou alumna ten posibilidades de acometer con éxito o curso 

seguinte. 

 Ten posibilidades de recuperación das materias pendentes do presente 

curso. 

 A promoción beneficia a evolución académica e persoal do alumno ou 

alumna. 

 Deben aplicárselle ó alumno/a medidas de atención educativa propostas no 

Consello Orientador.  

 
Consideracións xerais a ter en conta na PROMOCIÓN 
 

- Como materias suspensas computan todas as materias, tanto  do presente 

curso como pendentes de cursos anteriores.   

- Só se computarán as materias que como mínimo o alumno/a 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/as poidan 

cursar mais materias do devandito bloque. 

- As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación 

secundaria obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

-  O número de repeticións máximas na ESO son 2 veces, con carácter 

xeral. 

- Non se pode repetir mais de 1 vez un mesmo curso, con carácter xeral. 
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- En 4º da ESO, e de non ter repetido NUNCA na ESO, poderase repetir 

unha 2ª vez, prolongando a escolarización na ESO hasta os 19 anos como 

máximo. 

 

TITULACIÓN 4º DE ESO 

 

1. O alumno/a titulará cando na avaliación final de xuño ou setembro teña 

superadas TODAS AS MATERIAS. 

2. Se na avaliación extraordinaria de setembro o alumno/a ten 1 ou 2 

materias suspensas PODERÁ TITULAR sempre e cando cumpra TODOS 

os seguintes requisitos:  

- Presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro, non deixar 

o exame en branco e amosar un mínimo de traballo e esforzo na 

realización de dita proba. De ter unha xustificación da súa ausencia 

na proba extraordinaria, esta deberá ser presentada 

documentalmente antes da sesión de avaliación para a súa 

valoración e aceptación  ou non a algún membro do equipo directivo, 

que lla fará chegar ao profesor ou profesora da materia. 

    

Se o alumno/a cumpre estes requisitos o EQUIPO DOCENTE DECIDIRÁ A SUA 

TITULACIÓN,  tendo en conta o disposto no punto 2 artigo 7º da LOE referente ás 

consideracións de que a natureza e o peso das materias suspensas no conxunto 

da etapa non lle impediu ó alumno/a acadar as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa.  

 

3. Na avaliación extraordinaria de Setembro, de maneira EXCEPCIONAL, o 

equipo docente poderá decidir a titulación dun alumno/a  con 3 materias 

suspensas sempre que se considere CONDICIÓN EXCEPCIONAL*. 

 

 

 

 

  l 
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*CONDICIÓN DE EXCEPCIONALIDADE 

 

Para poder ter esta consideración, o/a alumno/a deberá estar nalgún dos 

seguintes casos: 

- Algunha causa de FORZA MAIOR, e inevitable por parte do/a alumno/a, 

que provocou que se atopase nesa situación ó rematar o curso. 

Entenderemos causa deste tipo a ausencia xustificada durante un período 

de tempo considerable. Este caso deberá estar xustificado 

DOCUMENTALMENTE e de maneira FORMAL por parte do/a alumno/a 

con antelación á sesión de avaliación. 

 

- Algún impedimento alleo ó/á alumno/a para poder acadar os obxectivos 

desas materias (accidentes, minusvalías, e outros), pero que non sexan de 

carácter académico. Este apartado tamén se debe xustificar ó equipo 

docente de maneira FORMAL e DOCUMENTALMENTE, antes da 

avaliación. 

 
En calquera caso, o alumno ou alumna deberá cumprir os requisitos do 

apartado 2 para a titulación con 2 materias suspensas e o profesorado 

implicado nas materias suspensas deberá valorar se aceptar ou non, a condición 

de excepcionalidade.  

 

Unha vez que o alumno ou alumna acada a CONDICIÓN DE 

EXCEPCIONALIDADE, e nunca antes, o equipo docente na avaliación decidirá 

sobre a súa titulación, cos mesmos criterios que no apartado 2 para 2 materias 

suspensas. 

 

ABANDONO DA MATERIA DURANTE O CURSO 

 

Pódese considerar ABANDONO DE MATERIA o feito de que unha alumna 

ou un alumno, ademais de amosar desinterese e actitude negativa cara á 

materia impedindo o normal desenvolvemento da clase, incorre de xeito 

reiterado e tras sucesivos avisos con constancia escrita por parte da profesora ou 
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profesor da materia, titor/a e xefe/a de estudos, nalgunha das seguintes condutas 

ou actitudes: 

 
1. Non asistencia ás clases, sen causa xustificada. 

2. Asistencia ás clases sen o material necesario para desenvolver as 

tarefas propias da área ou materia. 

3. Non presentar traballos, exercicios, tarefas de aula, etc, propostos polo 

profesorado e necesarios para a avaliación continua do alumnado. 

4. Non presentarse a exames, probas escritas, ou en caso de presentarse 

deixalos en branco ou obter a cualificación de 0 por non responder ó 

preguntado. 

 

Ademais, considerase ABANDONO DE MATERIA cando o alumno ou alumna 

non se presente ás probas extraordinarias ou non amose un mínimo interese e 

esforzo por realizar esta proba. 

 

Procedemento a seguir antes de considerar unha situación académica como 

abandono: 

 

1. O/A profesor/a da materia comunicará ó/á titor/a, quen informará ós pais ou 

titor/a legal da situación, consecuencias e proposta das medidas a tomar para 

que o/a alumno/a reconduza a súa actitude na materia nun prazo de 15 días. 

 

2. Se no prazo observado non se observa cambio ningún e non fai entrega das 

tarefas asignadas, comunicarase ó/á xefe/a de estudos, que dará audiencia ó/á 

alumno/a, pai/nai ou titor/a legal, profesor/a da materia e titor/a para informalo de 

novo e ofrecerlle un novo prazo de 10 días (con tarefas para traballar e demostrar 

o seu cambio de actitude). 

 

3. Se, a pesar de todo, persiste na súa actitude, o profesor ou profesora da 

materia e o/a xefe/a de estudos iniciarán a apertura dun INFORME de 

ABANDONO e informarán da decisión tomada á xunta de avaliación, alumno/a 

e pais ou titor/a legal. 
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4. No caso de cumprir os prazos ós que fan referencia os apartados 1 e 2, a 

reincidencia implicará, automaticamente, a apertura dun informe de abandono 

reflectido no apartado 3. 

 

5.  O informe de abandono será revisable  a petición do profesor da materia, se 

se modifica a actitude do alumno durante un tempo continuado. A suspensión do 

informe de abandono deberá tamén quedar xustificada documentalmente en 

xefatura de estudios, que informará á xunta de avaliación, alumno/a e pais ou 

titor/a legal. 

 

6. No caso de probas extraordinarias non presentadas, en branco ou sen 

amosar un interese e esforzo mínimo, o xefe/a de estudos, e tras a posible 

reclamación da cualificación por parte do alumno/a, procederá a apertura do 

informe de abandono reflectido no paso 3. 

Para que quede constancia documental do proceso, haberá uns modelos para 

cada un dos apartados do procedemento. 

 

CONSIDERACIONS XERAIS  a ter en conta na  TITULACIÓN 
 

- Como materias suspensas computan todas as materias, tanto  do presente 

curso como pendentes de cursos anteriores.   

- As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación 

secundaria obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

- En 4º da ESO, e de non ter repetido NUNCA na ESO, poderase repetir 

unha 2ª vez, prolongando a escolarización na ESO hasta os 19 anos como 

máximo. 

- Os acordos de titulación do equipo docente de non ser por unanimidade, 

deben acadar a  maioría simple.  
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