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Programacións LOMCE 
 

 Este documento está elaborado co obxectivo que vos sirva como axuda para a elaboracións das 

programacións didácticas adaptadas á LOMCE. 

 

Os apartados das programacións didácticas para as materias con normativa LOMCE están recollidos 

no capítulo V, artigo 13, da 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 (DOG nº 142, 29-xullo-2015). 

 

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) 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. 

 
A partir das programacións do noso centro, que tiñamos para a LOE, podemos reutilizar moitos 
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apartados, pero non todos, polo que o que intentei foi adaptar a maioría dos apartados ás novas 

programacións LOMCE, e o resto hai que buscalo, na normativa, nas programacións das editoriais, en 

internet, … 

 

A partir dos anteriores apartados mínimos que nos pide a lexislación, e para aproveitar a maioría dos 

contidos das que temos xa feitas para a LOE, considerei que as programacións do noso centro deberían ter os 

seguintes apartados: 

 

1. Introdución e contextualización. 

2. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria (ou bacharelato segundo corresponda). 

3. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave. 

4. Elementos curriculares. Estándares de aprendizaxe avaliables da materia. 

4.1. Contidos distribuídos por temas. 

4.2. Temporalización. 

4.3. Mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 

4.4. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

5. Metodoloxía. 

6. Materiais e recursos didácticos 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción. 

7.1. Períodos de avaliación. 

7.1.1. Avaliación ordinaria. 

7.1.2. Avaliación extraordinaria. 

7.2. Criterios de avaliación. 

8. Indicadores para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

9. Programa de seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes. 

9.1. Materia durante o curso. 

9.2. Materias pendentes doutros cursos. 

10. Procedementos para a realización da avaliación inicial. 

11. Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor. 

12. Medidas de atención á diversidade. 

12.1. Alumnado con altas capacidades intelectuais. 

12.1.1. Medidas de enriquecemento. 

12.1.2. Traballo por proxectos. 

12.1.3. Medidas de aceleración. 

13. Elementos transversais da programación. 

13.1. Programación de educación en valores. 

13.2. Tratamento do fomento da lectura. 

13.3. Tratamento do fomento das tic. 

13.4. Tratamento do fomento da convivencia no centro. 

13.5. Contribución da materia ao proxecto lingüístico. 

14. Actividades complementarias e extraescolares. 

15. Procedementos de revisión, avaliación e modificación da programación. 

 

No caso do Bacharelato aparecerá un apartado máis que sería “Procedementos para acreditar os 

coñecementos previos”, como sucedía na LOE. Este apartado podería ir antes do apartado 10, polo que se 

modificaría a numeración do resto, ata ter 16 apartados en total. 



 
 

 

I.E.S. Lama das Quendas 

R./ Uxío Novoneyra s/n 

27500 - Chantada (Lugo) 

 

Telf.: 982 870 223 – Fax: 982 870 233 

www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas 

ies.lama.quendas@edu.xunta.es 

 

Instrucións elaboración das programacións didácticas LOMCE    3 

 

 É importante que utilicedes a mesma estrutura, pois a inspección educativa valora positivamente esta 

circunstancia. Por outro lado, se a inspección educativa indicara que algo falta ou está mal sería moi doado 

de solucionalo, e todos saberíamos que é o que hai que corrixir, ao ter todas as programacións esa mesma 

estrutura. 

 

Para realizar as vosas programacións podedes traballar sobre o arquivo que vos mandei ao voso 

correo, o cal se corresponde cunha programación didáctica do departamento de Tecnoloxía adaptada á ESO. 

Intentarei mandar tamén unha de Bacharelato, pero como xa dixen é practicamente igual que para ESO, con 

un apartado máis (“Procedementos para acreditar os coñecementos previos”). 

 

De todos os apartados anteriores hai moitos que podedes copiar desa programación (é dicir, non 

modifiquedes nada), outros os copiaredes das vosas programacións, que tedes na actualidade para a LOE con 

algunha pequena modificación que deberedes facer (algún cambia a súa ubicación), e outros os teredes que 

redactar de novo ou copiar doutra fonte (normativa, internet, editoriais, …). 

 

Eu recoméndovos que a fonte sexa a lexislación galega (algunhas editoriais non se adaptan ao 

currículo galego e introducen moitas máis cousas), en concreto o 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 (DOG nº 120, 29-xuño-2015). 

 

 Na dirección web http://www.edu.xunta.es/web/guiadalomce tedes o currículo das materias 

separadas, e ademais ven en formato word (.doc), polo que é moi doado copiar e pegar. O máis difícil será 

copiar as táboas, pero se necesitades axuda non dubidedes en preguntarme. 

 

 Os apartados que cambian practicamente por completo nas novas programacións (e ademais son 

diferentes para cada materia) son os seguintes: 

 

1. Introdución e contextualización. 

3. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave. 

4. Elementos curriculares. Estándares de aprendizaxe avaliables da materia. 

 

 Estes están integramente no anterior Decreto, polo que é cuestión de copialos con pequenas 

modificacións.  

 

Lembrar que coa LOMCE os obxectivos de cada materia desaparecen da lexislación, e simplemente 

se fala de obxectivos de etapa. O importante agora son os estándares de aprendizaxe, e todo xira arredor 

desto. Polo tanto, o segundo apartado das programacións (2.- Obxectivos da educación secundaria 

obrigatoria ou bacharelato, segundo proceda) será igual en todas as programacións independentemente da 

materia. Como poderedes comprobar, os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

están referenciados con eses obxectivos de etapa no Decreto. 

 

O documento que vos enviei ao voso correo cunha programación tipo ten un índice dinámico, de 

maneira que cando rematedes a programación se pode xerar automaticamente. Se non sabedes como se fai, 

vides ao meu despacho e facémolo nun momento; é doado. 

http://www.edu.xunta.es/web/guiadalomce

