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 2.- CONCEPTOS CLAVE  ( Orde OCD 65/2015 (BOE
29/1/2015)

Desenvolvemento
curricular

2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a
CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE

  
Programacións
didácticas

3º  nivel  de  planificación.  Realizada  polos
departamentos didácticos

  
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.
  
Programación didáctica Instrumento  de  planificación  curricular  específico  de

cada área que pretende ordenar o proceso
de ensino-aprendizaxe do alumnado.Debe responder a
estas cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar / 2.-
Que,  cando  e  como  avaliar  /  3.-  Como  atender  á
diversidade

Criterios de avaliación
Son os que deben servir de referencia par valorar o
que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia.
Desglósanse  en estándares

Estándares  de
aprendizaxe

 Especifican os criterios de avaliación concretando o
que alumno debe comprender, saber e saber facer
Pretenden graduar o rendemento ou o logro acadado.
Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden
concretarse a través dos indicadores de logro 

Criterios  de
cualificación

Indicadores de logro

Son  especificacións  dos  estándares  para  graduar  o
seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de
cualificación  do  dito  estándar.  O  instrumento  máis
idóneo para identificar esa graduación sería a rúbrica.
(O  docente  é  o  responsable  da  súa  definición  e
posta en práctica)
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Grao  de  consecución
dun estándar

Serve para sinalar o  grao mínimo de consecución
esixible  dun  estándar  para  superara  a  materia  (Artº
13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa
o grao esixido de consecución máis imprescindible se
considera o estándar)

Estándares
imprescindibles

 Son os estándares mínimos esixibles para superar un
área. O seu grao de adquisición debería estar en torno
ao 100%. (Galicia non os menciona)

Criterios  de
cualificación  e
instrumentos

Serven para ponderar o  “o valor” que se dá  a cada
estándar e a proporción que cada instrumento utilizado
para avalialo achega a ese valor.

Procedementos  e
instrumentos

Foron fiixados no Proxecto curricular do Ministerios en
1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e
os  Portfolios  .  "Os procedementos   de  avaliación
utilizables,  como  a  observación  sistemática  do
traballo do alumnado, as probas orais e escritas,  o
portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos
de  clase,  permitirán  a  integración  de  todas  as
competencias nun marco de  avaliación coherente"
(Ver  artº  7º,  6,  terceiro  parágrafo,  da  Orde  OCD
65/2015 (BOE 29/1/2015)

Rúbrica
Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao
de  adquisición  dunha  aprendizaxe  ou  dunha
competencia

  

OUTROS
ASPECTOS

Graduación  dos
estándares

Para  identificar  o  progreso  dos  mesmos  ao  longo
dunha etapa

Perfil de área
Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a
referencia  para  a  programación,  a  avaliación  e  o
reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015)

Perfil competencial
Conxunto  de  estándares  de  diferentes  áreas
relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº
5º, 7 Orde ECD 65/2015)

Avaliación  das
competencias

"A  avaliación  do  grao  de  adquisición  das
completencias debe estar integrada coa avaliación
dos contidos,  na medida en que supón mobilizar
os  coñecementos,  destrezas,  actitudes  e  valores
(Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015)

Nivel  de  desempeño
das competencias.

… "Poderanse medir a través dos indicadores de
logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación
… que teñan en conta á atención á diversidade (Art

Esquema de Programación didactica                                                                                                Páxina 3 
de 22



7º, 4 da Orde ECD/65/2015)

Tarefa

É  a  acción  ou  conxunto  de  accións  orientadas  á
resolución dunha situación ou problema, nun contexto
definido,  combinando  todos  os  saberes  dispoñibles
para elaborar un produto relevante. As tarefas integran
actividades e exercicios.

Identificación  de
contidos e criterios

Exemplo: B1.1 : B1: Bloque de contido / 1: Número de
contido dun bloque

Identificación  de
estándares

Exemplo: XH B1.1 .2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar
1.  Número  do  criterio  de  avaliación  que  orixina  o
estándar
2.  Número  de  estándar  dun  determinado  criterio  de
avaliación.
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3.- Contexto

1.- Contexto do centro

* Características do centro: 

Situación
O IES Illa de Sarón é un centro de titularidade pública 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. 

Xove  é  un  concello  eminentemente  rural  cunha  economía  moi  diversificada;
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 de Cervo
e Xove da empresa multinacional ALCOA, onde traballa un número importante
das familias do alumnado do noso centro. 

O edificio  está  emprazado nunha zona apartada do centro da  vila  de Xove,
concretamente na estrada que comunica o centro coa parroquia e a praia de
Lago. Nesta mesma zona está situado tamén o CEIP “Pedro Caselles Rollán”,
actualmente único centro escolar de Primaria do Concello. 

Centros adscritos
O CEIP “Pedro Caselles Rollán” situado no concello de Xove está adscrito ao
noso centro e del procede a maioría do alumnado que se matricula na ESO. 

Ensinanzas que oferta o centro
O IES Illa de Sarón comezou a funcionar o curso 1996/97 como centro de nova
creación. Consta dos seguintes niveis educativos: Secundaria Obrigatoria, FP
Básica, Ciclo Medio de Explotación de Sistemas Informáticos e Ciclo Superior de
Programación da Produción en Moldeos de Metais e Polímeros en réxime de
adultos (modular). O alumnado da ESO procede da vila, así como das restantes
parroquias que compoñen o Concello; nos ciclos a procedencia do alumnado é
máis diversa, pois temos alumnos/as de distintos concellos da Mariña. 

Características singulares
Desde a súa apertura en setembro de 1996, no IES Illa de Sarón establecéronse
os seguintes principios básicos: 

1 o  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. 

2 o 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. 
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3 o  Un  centro  que  acrecente  o  espírito  crítico  dos  alumnos/as  e  o
coñecemento científico dos múltiples aspectos da realidade. 

4 o Un centro que fomente o traballo en equipo e a convivencia entre os
seus membros. 
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* Características do alumnado: 

Lingua materna dominante 
A lingua utilizada maioritariamente é o galego, sendo aínda hoxe menos as
familias que empregan o castelán, normalmente aquelas que se estableceron
nesta zona procedentes de fóra de Galicia para vir traballar na factoría Alcoa.
Con todo, esta realidade comeza a mudar paseniñamente e cada vez son máis
os alumnos e alumnas que se expresan en castelán. Para tentar paliar esta
tendencia no centro vence promocionando e dinamizando a lingua galega tal e
como establece o Decreto 79 do 20 de maio de 2010 para o plurilingüismo no
ensino non universitario de Galicia.

Alumnado con NEAE no curso actual
É  reducido  o  número  de  alumnos  e  alumnas  que  requiren  necesidades
educativas especiais. En 1º ESO no curso 2019/2020 temos un alumno con
Trastorno de Espectro Autista (TEA) e en 2º da ESO un alumno con Trastorno
de Espectro Autista e dous alumnos con TDAH. Vén sendo habitual na historia
do centro recibir a alumnos de 1º de ESO que chegan ao IES cun importante
desfase  curricular  e  polo  tanto  con  ACIS  para  poder  abordar  a  ensinanza
secundaria,  xunto  a  outros  que  non  logran  consolidar  hábitos  de  estudo  e
traballo e precisan de clases de apoio e reforzo para seguir  a dinámica do
curso. 

Problemas  sociais  destacados:  abandono  escolar,  poboación  emigrante,
absentismo, violencia e/ou acoso escolar, …
En xeral non se detecta unha problemática social destacable.

Outras características
Nada reseñable.
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 Obxectivos :

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. 

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.
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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. 

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. 

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 
Esquema de Programación didactica                                                                                                Páxina 9 
de 22



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.

6.- Metodoloxía

1.- Estratexias metodolóxicas

1. Aspectos   xerais

As materias humanísticas, como é o caso das CCSS, Xeografía e Historia,
en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e aprendizaxe
do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico
do  coñecemento,  vehículo  para  as  relación  sociais  e  para  a  expresión
emocional. 

O  proceso  de  ensino-aprendizaxe  entendemos  que  debe  cumprir  os
seguintes requisitos:

a)  Partir  do  nivel  de  desenvolvemento  do  alumnado  e  das  súas
aprendizaxes previas.

b)  Asegurar  a  construción  de  aprendizaxes  significativas  de  forma
autónoma.

c)  Proporcionar  situacións  de  aprendizaxe  que  teñen  sentido  para  os
alumnos e alumnas, co fin de que resulten motivadoras.

En  coherencia  co  exposto,  os  principios  que  orientan  a  nosa  práctica
educativa son os seguintes:

Metodoloxía activa. Isto implica fomentar a  participación e integración do
alumnado no proceso de aprendizaxe. 

Motivación.  Consideramos fundamental  partir  dos intereses, demandas,
necesidades e expectativas dos alumnos e alumnas así como desenvolver un
clima de traballo  agradable  que fomente  a  cooperación.  Debemos para  iso
combinar  traballo  individual  e  cooperativo,  así  como estimular  o  traballo  en
base a proxectos. 

Avaliación  do  proceso  educativo.  A  avaliación  concíbese  dunha  forma
holística, é dicir, analiza todos os aspectos do proceso educativo e permite a
retroalimentación, a achega de informacións precisas que permiten reestruturar
a actividade no seu conxunto.

2. Estratexias   metodolóxicas

Posibles estratexias:
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- Memorización comprensiva 
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,…
- Elaboración de sínteses
- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos
- Comentarios de textos, gráficos, mapas
- Resolución de problemas
- Estudo de casos (proxectos)
- Simulacións

A  partir  dos  aspectos  xerais  anteriormente  mencionados,  as
estratexias para materializar isto na aula pasan por:

a) estimular  un  estudo  comprensivo,  lonxe  da  tradicional
memorización.  Buscarase  que  os  contidos  traballados  se
asimilen  de  maneira  comprensiva,  en  base  ao  traballo  con
diferentes  tipos  de  documentos  para  que  o  estudo  se
fundamente en cuestións prácticas.

b) traballo  con  diferentes  tipos  de  documentos:  textos,  prensa,
gráficas, estatísticas, mapas, táboas de datos,...

c) estudo de casos (proxectos).

3. Secuenciación habitual de traballo na aula

1.- Motivación: 

1 Lectura dun texto, presentación dun vídeo, audio ou proposta dun tema
de actualidade con cuestións que fagan pensar ao alumnado. 

2 Posta en común das ideas que ao alumnado lle suxire o tema. 

2.- Información do profesor: 

1 Información básica para todo o alumnado 

2 Resolución de exercicios e de dúbidas . 

3 Información complementaria para reforzo e apoio 

4 Información complementaria para afondamento e ampliación 

3.- Traballo persoal: 

1 Elaboración  de  esquemas  ou  cadros  para  organizar  a  información
recibida. 

2 Lectura e comprensión de textos. 

3 Resposta a preguntas do profesor e realización de actividades. 
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4 Estudo comprensivo. 

4.- Avaliación: 

1 Probas escritas. 

2 Traballo e esforzo individuais. 

3 Observación do traballo na aula e na casa. 

4 Análise de producións individuais: cadernos, comentarios, traballos. 

2.- Outras decisión metodolóxicas

1.- Agrupamentos
Non se realizan agrupamentos diferentes dos cursos e grupos establecidos.

2. Tempos
Na medida do posible seguirase a temporalización establecida. Os diferentes
ritmos de aprendizaxe, a dinámica de traballo do alumando, xunto ás dificultades
de comprensión de determinados conceptos poden provocar unha ralentización
na exposición das unidades previstas que se tentará compensar axilizando a
exposición daqueles contidos máis doados de asimilar por parte do alumnado. 

3. Espazos
Utilizarase de maneira ordinaria a aula de referencia de cada grupo. Cando as
actividades  a  desenvolver  o  requiran,  utilizaranse  as  aulas  de  informática
existentes no centro.

4. Materiais
Os libros de texto empregados durante este curso académico son os da editorial
Vicens Vives. Ademais do libro de texto, en determinadas partes traballarase
con presentacións e/ou apuntamentos aportados polo profesorado. 

Utilizaránse  cadernos  de  apoio  e  reforzo  de  diferentes  editoriais  e  aqueles
materiais complementarios que consideremos oportunos e que sirvan de reforzo
ou ampliación  do explicado en cada unidade:  dicionarios,  libros  de consulta,
libros  de  lectura,  xornais,  revistas,  cómics  e  medios  audiovisuais  e
informáticos... cando sexa necesario.

5. Recursos didácticos
Empregarase  o  encerado  dixital  dispoñible  na  aula,  os  ordenadores  abalar,
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dispoñibles  en 1º  e  2º  de  ESO,  os  ordenadores das aulas  de informática,...
Asemade será utilizado o material audiovisual e o fondo de libros da biblioteca
do centro.

7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes

1. Procedementos de avaliación inicial

En que data se realizará?
A avaliación inicial realizarase ao principio do curso escolar. 

En que consistirá? ( proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas,
gráficas, etc relacionados cos estándares?
En  primeiro  lugar  o  profesorado  informarase  do  historial  académico  dos
alumno/as, prestará especial atención aos informes avaliadores do titor ou titora
do curso anterior e recabará toda a información que precise sobre os alumnos no
departamento de orientación. En segundo lugar, e xunto á observación directa
das destrezas básicas do alumnado na aula, realizarase unha proba escrita que
versará sobre os estándares de aprendizaxe que o alumno/a debeu adquirir ao
finalizar o curso pasado. A proba non será avaliada con nota, pero terase en
conta á hora de abordar os contidos da materia de cara a adaptar o noso traballo
na aula ao perfil do alumnado. Tamén se estudará a relación do alumnado co
profesorado e entre sí, así como a súa actitude ante o estudo, se traballa con
regularidade  e  de  forma  organizada,  se  participa  activamente  no
desenvolvemento das clases e se asiste ao centro de forma continua e cumpre o
horario escolar. 

Como se informará á familia?
As familias do alumnado serán informadas dos resultados sempre que se estime
necesario, especialmente naqueles casos nos que sexa conveniente a realización
de apoios e adaptacións curriculares, a través dos diferentes titores.

Cales serán as consecuencias dos resultados?
Os resultados serán moi clarificadores para configurar a idea do curso. A proba
escrita non será avaliada con nota.
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3.-     Procedemento avaliación continua

 Con que temporalización se farán probas escritas(cada  tema, dous, tres, cántas
por trimestre ou avaliación, etc.?
Realizaranse de maneira habitual un mínimo de dúas probas escritas de contido
teórico- practico por avaliación.

Como se  cualifican  as  probas,  traballos  individuais  ou  colectivos,  traballo  na
libreta, observación. Ponderación, redondeo, …
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, ….
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula?
Como se recupera unha proba non superada?
Como se recupera unha avaliación non superada?
O Departamento para as cualificacións valorará especialmente o traballo diario na
aula, así como a realización de probas escritas. Estes criterios serán aplicados a
todas as  materias  dependentes  deste  Departamento.  Sobre  un total  de  10  a
distribución dos valores de cualificación será o seguinte:

- Realización como mínimo de dúas probas  en cada unha das avaliacións
que pode englobar distintos tipos de cuestións (preguntas de desenvolvemento,
preguntas tipo test, definicións de conceptos, realización e análise de mapas e
gráficos,...) e que será puntuable entre 0 e 10 puntos computándose como un
70% da nota de avaliación nos casos de 1º e 2º de ESO, e como un 80% para 3º
e 4º de ESO.

 As  probas  escritas  adecuaranse  ao  conxunto  de  contidos,  criterios  de
avaliación  e estándares de aprendizaxe contemplados no proceso de ensino-
aprendizaxe.

En todo caso, no propio texto da proba obxectiva incluiranse os puntos cos
que será puntuada cada unha das cuestións ou exercicios así  como posibles
elementos que permitan subir ou baixar nota (ex. Ortografía, con 0’05 menos en
1º e 2º da ESO e 0’1 menos por cada falta en 3º e 4º da ESO, ata un máximo de
2 puntos en todos os casos.).

- Avaliación do traballo diario na aula, presentación e traballo no caderno
de exercicios, participación nas clases, realización de traballos ou monografías
que se encarguen, esforzo... Terase especialmente en conta o comportamento na
aula tanto cos seus compañeiros como co profesor.

Esta avaliación de traballo e actitude terá unha valoración dun 30% da nota
en 1º e 2º de ESO, e un 20% en 3º e 4º de ESO.

- O resultado final será unha nota para cada avaliación. En caso de que esa
nota teña decimais será redondeada da seguinte maneira: 

a) Os decimais iguais ou superiores a 5 redondéanse á nota superior. Ex:
5,5 ou 5,6 redondean a 6 no boletín de notas. 

b)  Os decimais inferiores a 5 redondéanse á nota inferior. Ex: 4,4 será un 4
no boletín de notas.  

c)  No  caso  de  que  se  fagan  distintas  probas  escritas  ao  longo  dunha
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avaliación, establécese un 3 como nota de corte para facer media na avaliación
correspondente. Se un alumno non chega a esa nota en calquera desas probas
escritas  enténdese  que  non  supera  a  materia  nesa  avaliación,  tendo  que
reexaminarse deses contidos na recuperación correspondente. 

-  Haberá  unha  proba  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas  ao
principio  da  seguinte  avaliación.   En  xuño  haberá  unha  proba  final  de
recuperación onde os alumnos deberán presentarse a aquelas avaliacións que
non teñan aprobadas.  Hai que ter en conta que o habitual será que a proba de
recuperación dos alumnos que non superen a 3ª avaliación se realizará na proba
final  de  xuño  xa  que  é  difícil  que  contemos  con  tempo  para  realizar
sucesivamente a 2ª proba parcial, recuperación da 3ª Avaliación e Proba final de
xuño.

- A nota final da Avaliación Ordinaria será a media das distintas avaliacións
superadas. 

Durante o curso realizarase unha recuperación por avaliación.  Consistirá
nunha proba escrita adaptada aos contidos mínimos recollidos na programación.
Os  criterios  de  Cualificación  son os  recollidos  para  a  cualificación  de probas
escritas no apartado correspondente da programación. A aprobación da proba
escrita  suporá  a  cualificación  positiva  dos  contidos  correspondes  a  esa
avaliación.

Para  a  materia  de  Cultura  clásica,  asociada  a  este  departamento,   os
criterios de cualificación serán os seguientes:

-Probas individuais  :80% 
- Traballo, participación , comportamento e actitude: 20%
Nesta materia, a cualificación final obterase da media das notas acadadas

nas tres avaliacións.

4.-     Procedemento avaliación final

Dado  que  os  contidos  da  materia  de  CCSS son  moi  heteroxéneos  (Historia,
Xeografía, Arte), partimos da base de que cada avaliación constitúe un bloque en
si mesmo, co que se establece unha proba de avaliación final unicamente para o
alumnado con algunha avaliación pendente, relativa aos contidos desa avaliación
ou avaliacións concreta/s. 
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5.-     Procedemento de avaliación extraordinaria

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc.
Como se cualifica, redondeos, etc?

Consistirá  nunha  proba  escrita  baseada  nos  contidos  mínimos  determinados  na
programación e cunha estrutura semellante á das outras probas obxectivas de avaliación.  No
caso de que na materia se acordase a substitución das probas de avaliación por traballos, a
proba extraordinaria substituirase polo encargo dun traballo.

6.-     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc?
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados,
etc.)
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc?
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada
unha delas, etc.?
Como se cualifica, redondeos, etc?

Este  departamento  considera  que  para  a  cualificación  dos  alumnos  con  materias
pendentes  deben considerarse  como contidos  mínimos  exactamente  os  mesmos que  os
determinados para os distintos cursos e materias e recollidos nos apartados correspondentes
da programación. Os alumnos poderán superar a materia pendente  do seguinte modos:

1. A través da cualificación continua. Para isto será necesario realizar os cadernos de
actividades  entregados  polo  departamento  de  modo  correcto,  levar  a  cabo  as
correccións que se indiquen e superar unha proba escrita por avaliación determinada
polo  departamento.  Nesta  proba,  o  alumno  deberá  demostrar  ter  acadado  un  nivel
satisfactorio nos contidos mínimos para obter o aprobado tendo en conta os contidos
mínimos determinados para a materia.
2. A través dun exame extraordinario, que terá lugar no mes de Maio e que terán que
realizar todos aqueles alumnos coa materia pendente que non acadaran un mínimo de
aprobado na Cualificación continua mediante a elaboración de actividades e as probas
escritas.  O  exame  consistirá  nunha  proba  escrita  baseada  nos  contidos  mínimos
determinados na programación seguindo o modelo de proba escrita de avaliación que
se explica nos criterios de cualificación.
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8.-  OUTRAS   AVALIACIÓNS

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente  Escala  
                                                   (Indicadores de logro)     
Proceso de ensino: 1 2 3 4
1.-  O  nivel  de  dificultade  foi  adecuado  ás  características  do
alumnado?     
2.-  Conseguiuse  crear  un  conflito  cognitivo  que  favoreza  a
aprendizaxe?     
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual
e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     
5.-  Contouse co  apoio  e  implicación  das familias  no  traballo  do
alumnado?     
6.-  Mantívose  un  contacto  periódico  coa  familia  por  parte  do
profesorado?     
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado
con NEAE?     
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado
con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado
dentro do grupo?     

Práctica docente: 1 2 3 4
1.-  Como  norma  xeral  fanase  explicacións  xerais  para  todo  o
alumnado     
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa?     
3.-  Elabóranse  actividades  de  distinta  dificultade  atendendo  á
diversidade     
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os
alumnos con NEAE?     
5.-  Utilízanse  distintas  estratexias  metodolóxicas  en  función  dos
temas a tratar?     
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     
5.-  Poténcianse  estratexias  de  animación  á  lectura  e  de
comprensión e expresión oral?     
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     
7.-  Préstase atención  aos temas transversais  vinculados a  cada
estándar?     
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das
probas/exames,etc?     
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas
/exames, etc?     
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar
os seus fallos?     
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11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación
do profesorado?     
12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos
estándares     
14.-  Avalíase  a  eficacia  dos  programas  de  apoio,  reforzo,
recuperación, ampliaciÓn,..  ?     

2.- Avaliación da programación didáctica

1.- Mecanismo revisión

Con que periodicidade se revisará
Que medidas se adoptarán en caso de desfase?
O seguimento do desenvolvemento da programación didáctica realizarase cada trimestre  para establecer  as
medidas correctoras que se estimen necesarias. 

Intentaranse priorizar aquelas actividades e/ou contidos que entendamos fundamentais para a materia.

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica  Escala  
                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos
do currículo?     
2.-  Secuenciáronse  e  temporalizáronse  as  unidades
didácticas/temas/proxectos?     
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e
temporalización?     
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     
7.-  Fixouse un grao mínimo de consecución  de cada estándar  para
superar a materia?     
8.-  Asignouse  a  cada  estándar  o  peso  correspondente  na
cualificación ?     
9.-  Vinculouse  cada  estándar  a  un/varios  instrumentos  para  a  súa
avaliación?     
10.-  Asociouse  con  cada  estándar  os  temas  transversais  a
desenvolver?     
11.-  Fixouse  a  estratexia  metodolóxica  común  para  todo  o
departamento?     
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para
o alumnado?     
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias     
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da mesma?
16.-  Elaborouse  unha  proba  de  avaliación  inicial  a  partir  dos
estándares?     
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de
coñecementos previos?     
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas,
exames, etc.     
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha
avaliación     
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     
22-  Establecéronse  criterios  para  o  seguimento  de  materias
pendentes?     
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos
estándares?     
26.-  Leváronse  a  cabo  as  medidas  específicas  de  atención  ao
alumnado con NEE?     
27.-  Leváronse  a  cabo  as  actividades  complementarias  e
extraescolares previstas?     
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e
instrumentos?     
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5
do D.86/15)     
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     
32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

Observacións:

9.-  ATENCIÓN A DIVERSIDADE

   Medidas de atención á diversidade no presente curso

MEDIDAS ORDINARIAS

Medidas ordinarias Medias extraordinarias

Organizativas Curriculares

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro e/
ou da aula para algún alumno/a ou grupo?
    Non.

2. Faise algún desdobramento de grupos?

1.  Faise  algunha  adaptación  metodolóxica  para
algún alumno/grupo como traballo colaborativo en
grupos  heteroxéneos,  titoría  entre  iguais,
aprendizaxe por proxectos, etc.?

    Non.

2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de
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    Non.

3.  Faise  algún  reforzo  educativo  e/ou  apoio  de
profesorado na aula?

    Non.

4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as
a algún alumno/a?

    Non.

5.  Que  medidas  se  propoñen  para  o  alumno
enviado á aula de convivencia?
Nese  caso  excepcional,  o  alumno  debe  acudir
xunto co delegado do grupo donde algún membro
da direción. Débeselle entregar traballo para facer
na aula de convivencia

avaliación para algún alumno/a?

Sí.

3.  Existe  algún  programa  de  reforzo  en  áreas
instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e
2º da ESO?

Si

4.   Existe  algún  programa  específico  para
alumnado repetidor da materia?

Si

5.   Aplicase  ese  programa  específico
personalizado para repetidores da materia?.
Sí.

   Medidas de atención á diversidade no presente curso

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
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Medidas ordinarias Medias extraordinarias

Organizativas Curriculares

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado
especialista en PT/AL?

0

2. Existe algún grupo de adquisición das linguas
(para alumnado estranxeiro)?

Non.

3.  Existe  algún  grupo  de  adaptación  da
competencia curricular( Al. estranxeiro)?

Non.

4.  Existe  algunha  outra  medida  organizativa:
escolarización  domiciliaria,  escolarización
combinada, etc.?

Non.

1.  Existe  algunha  Adaptación  Curricular  na
materia? ¿Cantas?

Si, aplicaranse ACIS para dous alumnos de 1º da
ESO.

2.   Foi  autorizado  para  a  materia  algún
agrupamento flexible/específico?

Non.

3.  Existe  algún  Programa  de  Mellora  do
Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)?

Non

4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o período
de escolarización?

Non.
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10.  Actividades  complementarias  e
extraescolares

As actividades extraescolares están incluidas na PXA. 

Algunhas das posibles saídas a realizar será unha saída a algún dos castros que existen na zona para
o grupo de 1º de ESO; unha visita á catedral de Santiago de Compostela, xunto co departamento de
relixión, para os alumnos de 2º da ESO e unha saída a Madrid para 3º da ESO.

Ademáis,  valoraranse  tamén  outas  posibles  saídas  en  colaboración  con  outros  departamentos,  e
algunas que poidan xurdir ó longo do curso, como exposición, charlas…

11. Datos departamento

Materia Curso Grupos Profesor/a
Xeografía e Historia 1º ESO A  Sara Nóvoa García
Xeografía e Historia 2º ESO A
Xeografía e Historia 3º ESO A
Xeografía e Historia 4º ESO A
Cultura Clásica 3º ESO A
Valores Éticos 3º ESO A
Valores Éticos 4º ESO A
Valores Éticos 1º ESO A Pilar
Valores Éticos 2º ESO A

María del Pilar  López Martínez é profesora do   departamento de Lingua Galega, 
que imparte como afín a materia de Valores Éticos.

12. Relación coa resolución  
  
Resolución do .27/7/2015 (DOG 29)

A XEFA DE DEPARTAMENTO

Sara Nóvoa García
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