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Que información necesitaríamos sobre as CCBB? 

-Saber cales serían as estratexias para incorporar á acción docen-
te. 

-Como transmitir ao alumnado e ás familias o que son as CCBB. 

-Como integramos as CCBB no currículo de cada materia. 

-Como integramos as CCBB nos procedementos de avaliación. 

-Cal é o cambio de enfoque que se pretende acadar no ensino e a onde 
queremos chegar 

Que sensacións temos ante o reto que supón a incorporación das 
CCBB aos deseños e que suporá para os centros? 

Supón un difícil cambio de enfoque para o profesorado: 

 -Crer nas CCBB. 

-Falta de formación. 

-Cambios na programación. 

-Cambios na forma de avaliar. 

Modificar o enfoque cara ás familias: 

 -Convencemento de que o cambio supón unha mellora. 

 -Coordinación de toda a comunidade educativa. 

Se as CCBB se incorporaran aos deseños e non teñen éxito . Que 
consecuencias negativas tería para o centro? 

-Frustración. 

-Sensación de tempo perdido. 

-Medo a ter que volver a partir de 0. 

-Desmotivación 



Se  a incorporación das CCBB ao deseño curricular ten éxito . Que 
cambios positivos se producirían no currículo? 

-Sería un currículo encamiñado a preparar persoas. 

-Estas persoas transmitirían a súa forma de pensar aos demáis. 

-Formariamos persoas versátiles, con máis recursos e máis autodidactas. 

Que poderíamos facer para que a incorporación das CCBB nos de-
seños mellore os currículos reais dos centros? 

-Conectar máis coa experiencia vital e vivencias do alumnado. 

-Conectar os currículos coa sociedade da información. 

-Promover a participación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe. 

-Desenvolver un estilo de aprendizaxe interdisciplinar, coordinando os 
currículos das diferentes materias por medio de proxectos. 

-Implicar ao alumnado na avaliación da súa propia aprendizaxe. 

-Mollorar a autoavaliación da práctica docente. 

Como poderíamos controlar as estratexias e procesos de media-
ción entre os deseños e os currículos dos centros para que o éxito 
sexa posible? 

-Mediante unha análise continuada e coordinada do noso traballo. 

-Chegando a acordos entre todo o profesorado acerca do que realmente 
queremos, a onde queremos chegar. 

-Establecendo uns mínimos imprescindibles, tendo en conta: desenvolve-
mento persoal e social do alumno-a, adaptación ás esixencias do contexto 
social onde se van desenvolver, aprendizaxes futuras. 

-Feed-back, revisión paulatina e adaptación continuada. 

-Revisión das estratexias para aprender. 

CONCLUSIÓNS 

-Pensamos que é necesario un cambio de estratexia na proceso de ensino-

aprendizaxe. 

-Afrontar as consecuencias que poida ter este cambio preocupa ao profeso-

rado por: 

   - Reacción das familias. 

  -Falta de preparación do profesorado par poder lévalo a cabo: como em-

pezar, como avaliar… 

-Pensamos que pode traer consigo resultados positivos encamiñados a ela-
borar un currículo máis relacionado coas necesidades do alumnado. 


