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ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DOCENTES 
  
 No Claustro de profesores/as celebrado o 10 de abril de 
2008 aprobáronse as normas xerais para a elaboración das pro-
gramacións didácticas dos diferentes departamentos. 

Instrucións para a elaboración de programacións didácticas. 

1.- Cada un dos departamentos de educación secunda-
ria deberá elaborar a programación de cada unha das materias 
ou ámbitos que teña asignados. 

2.- A xefatura de cada departamento deberá coordinar e 
responsabilizarse da redacción da programación didáctica das 
materias que se integran no seu departamento. 

3.- Os xefes/xefas de departamento entregarán as pro-
gramacións ou modificacións das mesmas en formato electrónico 
antes do 1 de decembro de cada curso escolar. 

4.- A Xefatura de Estudos do centro comprobará que na 
programación de cada un dos departamentos figuran os apartados 
correspondentes. De faltar algún dos apartados deberá instar ao 
departamento correspondente a completar a programación inclu-
índo os apartados dos que carece. 

5.- Unha vez que a xefatura de estudos teña no seu 
poder todas as programacións cumprimentadas correctamente 
deberá remitir unha copia ao servizo de inspección educativa 
en formato electrónico. No escrito de remisión farase constar 
expresamente que todas as programacións conteñen os apartados 
que a normativa vixente contempla. 

6.- O cambio de profesorado non debe implicar unha 
nova programación senón que todo profesor/a que se incorpore a 
un departamento debe adaptarse á programación vixente. 

7.- Se algún profesor/a decidira incluír na programa-
ción da súa actividade docente algunha variación con respecto á 
programación conxunta do departamento, esta variación e a xus-
tificación correspondente, incluirase na programación do dito 
departamento, sempre que así o acorde o citado órgano ou, en 
último caso, a comisión de coordinación pedagóxica. 

8.- Non é necesario enviar cada curso escolar novas 
programacións agás que se produzan cambios derivados do 
seguimento e avaliación da citada programación. De producir-
se cambios debería seguirse o procedemento fixado nestas ins-
truccións. 
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 9.- Ao comezo de cada curso a xefatura de cada departa-
mento didáctico elaborará información relativa á programación 
didáctica que dará a coñecer ao alumnado a través do profesorado 
das distintas materias asignadas a cada departamento. Esta infor-
mación incluirá: 

• Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do 
curso. 

• Os mínimos esixibles para obter unha avaliación posi-
tiva. 

• Os criterios ou sistemas de cualificación. 
• Os procedementos de avaliación da aprendizaxe que 

se van utilizar. 

10.- O centro deberá facer públicos: 
• Os criterios xerais de avaliación das aprendizaxes. 
• Os criterios xerais de promoción do alumnado. 
• Os criterios de titulación do alumnado. 

 

ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- Contribución das materias ao logro das competen-
cias básicas. 
2.- Obxectivos 
3.- Contidos secuenciados e temporalizados. 
4.- Criterios de avaliación. 
5.- Mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 
6.- Metodoloxía: 
 6.1.- Metodoloxía específica da materia. 
 6.2.- Materiais curriculares. 
 6.3.- Outros recursos didácticos. 
7.- Procedementos de avaliación: 

7.1.- Avaliación Ordinaria. 
7.2.- Avaliación Extraordinaria. 

8.- Instrumentos de avaliación. 
9.- Programa de recuperación. 

9.1.- Materia durante o curso. 
9.2.- Materias pendentes doutros cursos. 

10.- Medidas de atención á diversidade. 
11.- Tratamento do fomento da lectura. 
12.- Tratamento do fomento das TIC. 
13.- Actividades complementarias e extraescolares. 



  

 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS 

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS D.O.G. 
 
 � Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca 
procedemento selectivo de ingreso no corpo de mestres e pro-
cedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal 
funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade 
Autónoma de Galicia. (DOG 16 de abril de 2008). 
 
 � Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan 
procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de 
ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, 
profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de 
formación profesional e procedemento de adquisición de novas 
especialidades polo persoal funcionario de carreira dos antedi-
tos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 16 de 
abril de 2008). 
 
 � Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan 
procedementos selectivos de acceso aos corpos de profesores 
de ensino secundario para funcionarios e funcionarias dos 
corpos e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 17 de abril de 2008). 
 

 
Actividades extraescolares e complementarias novas 

 
 � Día 15 de maio: Correlingua 2008-Ribeira Sacra 
cos alumnos de 4º  da ESO. 

 � En maio (data aínda por confirmar): Xuntanza 
alumnado centros Axenda 21EG en Guitiriz con un grupo de 3º 
da ESO. 

PERMISOS E LICENZAS 
 

 No D.O.G. Nº 78 do 23 de abril de 2008 aparece a 
Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de 
permisos e licenzas do persoal docente que imparte as ensi-
nanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, que establece novos permisos e licenzas, o procede-
mento para solicitalos e a documentación que hai que xuntar 
coas solicitudes. Desde o centro xa se están a preparar os im-
presos para poñelos a disposición de todo o profesorado. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

A partir do 5 de maio de 2008 comezarase a infor-
mar desde as titorías das rutas de evacuación das distintas 
estancias dos edificios que forman o noso centro. Daranse 
unhas normas xerais de evacuación e porase en todas as estan-
cias do centro un plano onde se indica a situación da estancia e 
a ruta de evacuación que lle corresponde. 

CALENDARIO FINAL DE CURSO 

ALUMNADO 2º BACHARELATO 

 NOTAS ACLARATORIAS PARA O FINAL DO CURSO ESCOLAR 2007-2008 

 1.- Segundo a orde do 9 de abril de 2007 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2007/2008 (D.O.G. 16-04-2007):  4.1. 
Unha vez realizadas as avaliacións finais do segundo curso de bacharelato, ofertaranse as clases nas disciplinas obxecto das probas de apti-
tude para o acceso á universidade ata a realización das citadas probas e, con este fin, quedan autorizadas as direccións dos centros para 
introduciren modificacións nos horarios dos profesores e grupos de alumnos afectados, asignándolle ao profesorado as horas, en que deixen 
de impartir a súa materia, a tarefas da súa responsabilidade, segundo o cargo ou posto que desempeñe, incluídas as gardas que se consideren 
necesarias. 

 2.-Recoméndase que os profesores titores coordinen o calendario final de exames do seu alumnado. Para elo reservouse a semana 
do 19 ao 23 de maio. O cadro de exames finais deberá ser entregado na Xefatura de Estudos. 

 3.-Todas as sesións de avaliación celebraranse na aula de informática 1. 

ANEXO I 

 

AVALIACIÓN FINAL DE 2º DE BACHARELATO 

DÍA 26 DE MAIO 
            De 18:00 a 18:45 h.     ►2º Bacharelato A 
            De 18:45 a 19:30 h.     ►2º Bacharelato B 

MAIO 

DÍA 15 Última data para entregar as notas dos/as Alumnos/as con materias pendentes de 1º de bacharela-
to na Xefatura de Estudos. 

DÍA 16 Suspensión da actividade docente en 2º de bacharelato. 

DO 19 ao 23 Semana para facer exames finais. 

DÍA 20 ás 16:15 h. 
Avaliación de alumnos/as con materias pendentes. 

Asistencia dos Xefes de Departamento. 

DÍA 26 Avaliación final de 2º de bacharelato. Véxase anexo I. 

DÍA 27 Entrega de notas aos/ás alumnos/as de 2º de bacharelato a partir das 11:00 h. 

DÍAS 27-28 Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións finais. 

DÍA 29 As 11:15 h. entrega das resolucións das reclamacións presentadas ás notas de 2º de bacharelato. 


