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AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA LOEAS COMPETENCIAS BÁSICAS NA LOEAS COMPETENCIAS BÁSICAS NA LOEAS COMPETENCIAS BÁSICAS NA LOE     

  

 O currículo. 
 O artigo 6 da L.O.E .define o currículo 
como “o conxunto de obxectivos, competen-
cias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e 
criterios de avaliación” . 

  

 A Avaliación.  
 No artigo 144 da lei di que ”o Instituto 
de Avaliación e os organismos corresponden-
tes das Administracións Educativas, no prazo 
que lles compete, colaborarán na realización 
das avaliacións xerais de diagnóstico, que per-
mitan obter datos representativos, tanto do 
alumnado e dos centros das Comunidades Au-
tónomas como do conxunto do Estado. 

 Estas avaliacións versarán sobre as 
competencias básicas do currículo, realizaran-
se na ensinanza primaria e secundaria e inclui-
rán, en todos caso, as previstas nos artigos 21 e 
29.  

 Segundo o artigo 21, “ao finalizar o 
segundo ciclo da Educación Primaria todos 
os centros realizarán unha avaliación de 
diagnóstico das competencias básicas alcan-
zadas polos seus alumnos”. 
 Segundo o artigo 29, “ao finalizar o 
segundo curso da Educación Secundaria 
Obrigatoria todos os centros realizarán unha 
avaliación de diagnóstico das competencias 
básicas alcanzadas polos seus alumnos”. 
  

 A promoción e titulación. 
 A L.O.E., no artigo 20.2, establece que 
“o alumnado accederá ao ciclo educativo ou 
etapa seguinte sempre que se considere que 
alcanzou as competencias básicas correspon-
dentes e o axeitado grao de madurez”. 
 Ademais, no artigo 31, determina que 
“os alumnos que ao rematar a Educación Se-
cundaria Obrigatoria teñan alcanzado as 
competencias básicas e os obxectivos da etapa 
obterán o título de Graduado en Educación 
Secundaria Obrigatoria”. 

 

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2008: O día 29 de 

maio abriuse o prazo de presentación e certificación de ins-

tancias do Fondo de Acción Social 2008 (D.O.G. Nº 104, 29-

maio-2009). 

O procedemento a seguir nesta edición é similar ao da 

edición anterior, rematando o prazo de presentación de toda a 

documentación na secretaría do centro o 10 de xuño 2009. 

Unha vez validada, esta documentación será retirada polo 

interesado e entregada por rexistro para  a Dirección Xeral da 

Función Pública antes do 10 de xullo de 2009. 

Na páxina web http://www.xunta.es/dxfp/fas.htm en-

cóntrase toda a información necesaria, e os enlaces á aplica-

ción de certificación. 

 

BIBLOTECA ESCOLAR: Co gallo da revisión 

anual dos fondos, o servizo de préstamos da biblioteca rema-

tara o día 10 de xuño de 2009. Rógase ao profesorado que 

comuniquen esta circunstancia a todo o alumnado do centro, 

na medida do posible 

 

COORDINADORA T.I.C.: Recórdase a todo o pro-

fesorado que a comunicación de calquera dano ou avaría nos 

equipos informáticos e similares débese facer á coordinadora 

T.I.C. do centro, Olga López Pérez, e para comunicar estes 

danos existe un impreso (Ficha 2: Comunicación de inciden-

cias nos equipos informáticos) que se enviara por correo 

electrónico a comezos de curso e que se pode descargar da 

páxina web do centro na sección Xefatura de Estu-

dos>Recursos departamentos>Plan T.I.C. 

 

OBRAS NA SALA DO PROFESORADO: Debido 

ás obras que se van a realizar na sala do profesorado a partir 

do 1 de xullo de 2009, rógase a todo o profesorado que teña 

algún material ou similares nos distintos armarios e casilleiros 

desta estancia que proceda a retiralos. Admítense suxestións 

para a reforma que se vai levar a cabo. 

TABOLEIRO DE ANUNCIOSTABOLEIRO DE ANUNCIOSTABOLEIRO DE ANUNCIOSTABOLEIRO DE ANUNCIOS    

Ribeira de Nogueira 



AS COMPETENCIAS BÁSICAS  E AS ÁREAS DO CÚRRÍCULO 

Competencia en comunicación lingüística 
 
A competencias en comunicación lingüística 
refírese á utilización da linguaxe como instru-
mento tanto de comunicación oral e escrita co-
mo de aprendizaxe e de regulación de condutas 
e emocións. 
A comunicación en linguas estranxeiras esixe 
tamén posuír capacidades tales como a media-
ción e a comprensión intercultural. 
Esta competencia contribúe á creación dunha 
imaxe persoal positiva e fomenta as relacións 
construtivas cos demais e co entorno. Aprender 
a comunicarse é establecer lazos con outras 
persoas, é acercarnos a novas culturas que ad-
quiren consideración e afecto na medida que se 
coñecen. 
O desenvolvemento da competencia lingüística 
e crave para aprender a resolver conflitos e pa-
ra aprender a convivir. 
 

Áreas implicadas 
Todas as áreas 

Competencia matemática 
 
Habilidade para utilizar números e as súas ope-
racións básicas, os símbolos e as formas de 
expresión e razoamento matemático para pro-
ducir e interpretar informacións, para coñecer 
máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais 
da realidade e para resolver problemas relacio-
nados coa vida diaria e o mundo laboral. 
 

Áreas implicadas 
Matemáticas 

Ciencias da Natureza 
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

Tecnoloxía 
Educación Física 

Informática 

Competencia no coñecemento e a interacción co me-
dio físico 
 
Habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos 
seus aspectos naturais como nos xerados pola acción 
humana, de modo que facilite a comprensión dos suce-
sos, a predición de consecuencias e a actividade dirixi-
da á mellora e preservación das condicións de vida pro-
pia, dos demais homes e mulleres e do resto dos seres 
vivos. 

 
Áreas implicadas 

Ciencias da Natureza 
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

Tecnoloxía 
Educación Física 

Tratamento da información e competencia dixital 
 
Habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a 
información e transformala en coñecemento. Inclúe 
aspectos diferentes que van dende o acceso e selección 
da información ata o uso e a transmisión desta en dis-
tintos soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías 
da información e a comunicación como un elemento 
esencial para informarse e comunicarse. 

 
Áreas implicadas 

Todas as áreas 

Competencia social e ciudadana 
 
Esta competencia permite vivir en sociedade, compren-
der a realidade social do mundo en que se vive e exer-
cer a cidadanía democrática. Incorpora formas de com-
portamento individual que capacitan ás persoas para 
convivir nunha sociedade cada vez máis plural, relacio-
narse cos demais, cooperar, comprometerse e afrontar 
os conflitos. Adquirir esta competencia supón ser capaz 
de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 
tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas 
e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

Áreas implicadas 
Todas as áreas 

 

Competencia cultural e artística 
 
Esta competencia supón apreciar, comprender e 
valorar criticamente diferentes manifestacións cul-
turais e artísticas, utilizalas como fonte de disfrute e 
enriquecemento persoal e consideralas como parte 
do patrimonio cultural dos pobos.  
 

Áreas implicadas 
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

Educación Plástica e Visual 
Música 

Lingua Castelá e Literatura 
Lingua Galega e Literatura 

Cultura Clásica 
Educación Física 

 

Competencia para aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supón iniciarse na aprendizaxe 
e ser capaz de continualo de maneira autónoma. 
Supón tamén poder desenvolverse ante as incertidu-
mes tratando de buscar respostas que satisfagan a 
lóxica do coñecemento racional. Implica admitir 
diversidade de respostas posibles ante un mesmo 
problema e encontrar motivación para buscalas den-
de diversos enfoques metodolóxicos.  
 

Áreas implicadas 
Todas as áreas 

 

Autonomía e iniciativa persoal 
 
Esta competencia refírese á posibilidade de optar 
cun criterio propio e levar adiante as iniciativas ne-
cesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 
responsable dela, tanto no ámbito persoal como no 
social ou laboral.  

 
Áreas implicadas 

Todas as áreas 
 


