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1.- ANÁLISE DO CONTEXTO 

 
� Instituto que escolariza alumnado dunha única etapa educativa: educación 

secundaria obrigatoria, procedente dun único centro adscrito, o CEIP “San 

Roque”. 

� Ratio axeitada para traballar nesta etapa. 

� Lugar de procedencia do alumnado, amplo e non moi próximo ó centro.  Todo o  

alumnado se despraza ó centro en autobús. 

� O instituto está situado nun contorno afastado do centro urbano e con 

dificultades de transporte para as familias e para o alumnado fora do horario 

lectivo.  

� Dificultades de implicación das familias na educación dos seus fillos/as, tanto 

pola situación do centro, como por certas problemáticas sociofamiliares  (que 

non son diferentes ás que se dan noutros centros do contorno). 

� O profesorado está conformado por un pequeno grupo que está estabilizado no 

centro con destino definitivo e por outro un pouco máis grande que ten neste 

centro un destino máis ata conseguir o seu destino desexado. 

� Existe, na actualidade, un bo ambiente de traballo, tanto entre o profesorado, 

como co resto da comunidade educativa, alumnado, familias e persoal non 

docente. 

� A infraestructura do centro está en bo estado de conservación, e, en xeral, é 

suficiente para desenvolver as actividades do centro; excepto, no tamaño da 

biblioteca, sala de profesores e o despacho de xefatura de estudios. 

� En canto, á dotación do centro, podemos dicir que está ben dotado en 

equipamento.  Agora mesmo, e dada a necesidade de incrementar o uso das 

TICs, precísase aumentar  a dotación de equipamentos informáticos. 

� Os resultados académicos, tanto por cursos, como por índices de titulación, están 

mellorando nos últimos cursos. 

� O instituto vense especializando nos últimos anos na atención á diversidade 

(reforzos, desdobramentos, agrupamentos específicos, programa de 

diversificación curricular) e na utilización do inglés como lingua de ensinanza 

en materias non lingüísticas:  música e educación plástica e visual  (seccións 

bilingües). 
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2.- OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO 
 

a) Traballar a prol dunha educación que persigue o desenvolvemento ao máximo 

das capacidades do alumnado, nun marco de calidade e equidade. 

b) Manter un ambiente de traballo axeitado, para o profesorado, para o alumnado e 

para o resto da comunidade educativa; favorecendo unhas relacións de 

convivencia, baseadas no respecto, na responsabilidade, na participación  e no 

consenso  (no apartado 9 deste documento recóllense tódolos aspectos relativos 

ás relacións de convivencia no centro): 

.- As relacións entre os diferentes membros da comunidade educativa basearanse 

no respecto mutuo 

.- Tódolos membros da comunidade educativa teñen dereito á participación na 

vida do centro, en función, do que se recolle na lexislación vixente 

.- A resolución pacífica dos conflictos e o fomento dunha cultura da paz será o 

eixo vertebrador do Plan de Convivencia. 

c) Potenciar un ensino que fomente unha educación baseada nos valores de 

responsabilidade, respecto aos demais, tolerancia,  igualdade de oportunidades 

entre homes e mulleres, non discriminación, non violencia e resolución pacífica 

dos conflictos, .... 

d) Fomentar medidas conducentes a lles proporcionar tanto aos homes como as 

mulleres unha educación para a igualdade, sen discriminación en función de 

crenzas, prexuízos ou tradicións.  

e) Traballar a prol da consecución das finalidades da educación secundaria 

obrigatoria:   

.- Que o alumnado adquira os elementos básicos da cultura 

.- Que o alumnado desenvolva e consolide hábitos de estudio e traballo 

.- Preparar ao alumnado para a súa incorporación a estudios posteriores e para a 

súa inserción laboral 

.- Formar ao alumnado no exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como 

cidadáns e cidadás. 

f) Facilitar a acción titorial, tanto da persoa titora de cada grupo, como de 

profesorado en xeral: 
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- A xefatura de estudios facilitará tempos e espacios para a acción titorial:  

coordinación co departamento de orientación, coordinación do equipo 

docente,... 

- A xefatura de estudios coordinará a actualización do Plan de Acción 

Titorial no que se recollerán todos os aspectos relacionados coa acción 

titorial. 

g) A competencia lingüística constitúe un dos obxectivos básicos de traballo do 

centro: 

.- A través do Proxecto Lector (apartado 6 deste documento)  estableceranse as 

directrices para o traballo sobre esta competencia básica 

.- A biblioteca constitúe un recurso fundamental do centro para o traballo do 

alumnado, profesorado e familias 

.- A adquisición de competencia lingüística nas dúas linguas cooficiais na 

comunidade autónoma. 

.- Impulsar o funcionamento do equipo de normalización e dinamización 

lingüística, como instrumento para fomentar o uso do galego na comunidade 

educativa, a partir do respecto á lexislación vixente. 

.- O fomento da adquisición de competencia lingüística nunha lingua estranxeira  

(inglés) a través da impartición de materias non lingüísticas nesta lingua. 

.- Potenciación da adquisición de competencia lingüística nunha segunda lingua 

estranxeira ao longo de toda a etapa 

h) Garantir a atención á diversidade de necesidades do alumnado no marco dun 

educación comprensiva e diversificada. 

i) Impulsar  a constitución de equipos de traballo para a formación do profesorado, 

para levar a cabo programas ou plans concretos que desenvolvan a LOE e 

aqueles outros que se propoñan para mellorar o centro.  

j) Que o alumnado adquira unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e da comunicación, no marco da adquisición 

das destrezas básicas na utilización das fontes da información para adquirir 

novos coñecementos: 

.- Impulsar o incremento do uso das Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación, a través do Plan de TICs. 

.- Dispoñer dos recursos necesarios  (materiais, formación do profesorado,...) 

para a adquisición desta competencias básica. 
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.- No apartado 8 deste documento recóllense todos aspectos relativos á 

integración das Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

k) Fortalecer a apertura do centro ao seu contorno: 

.- Especialmente, afianzar a coordinación co centro adscrito, CEIP “San Roque”. 

.- Fomentar as relacións con outros centros educativos do contorno, así como 

coas institucións, organismos e asociacións. 

m) Consolidar unha cultura de autoavaliación, analizando anualmente o puntos 

fortes e débiles, propoñendo accións de mellora;  o Claustro e o Consello Escolar 

serán os órganos encargados de analizar e propoñer as actuacións necesarias, 

aprobando os plans que se consideren oportunos para desenvolver estas accións. 



IES Monte Carrasco 
Cangas  

Proxecto de Centro  7 

4.- CONCRECIÓN DO CURRÍCULO 

 

4.1.- O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS (art. 18.3 do RD 
133/2007) 

 
 

� Todos/as traballaremos desde a nosa materia os  elementos das 

competencias básicas que se recollen neste documento.  Ademais 

destes, en cada materia poderán ampliarse os elementos das 

competencias que se aborden, en función da vinculación da materia coa 

competencia; pero, como mínimo estes deben ser traballados e 

avaliados. 

 

� Cada departamento incluirá na súa programación didáctica estes 

elementos das competencias básicas, adaptándoo a cada nivel e grupo. 

 

� Este acordo conleva un traballo na aula a prol da consecución destes 

elementos das oito competencias básicas; por exemplo,  

• Traballo por tarefas,non só actividades e exercicios 

• Traballo por proxectos, nunha materia ou interdisciplinar 

 

� Finalmente, as competencias deben ser avaliadas  (art. 11 do RD 

133/2007). Os criterios de avaliación das materias serán o referente 

fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias 

básicas como a consecución dos obxectivos (art. 2º.2 da Orde de 

avaliación da secundaria).  Para avaliar o grao de consecución dos 

obxectivos e o grao de desenvolvemento das competencias básicas, 

suxírese a seguinte metodoloxía de avaliación: 

 

• Diversidade de probas 

• Avaliación individual-grupal 

• Avaliación de tarefas, non só exercicios 
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� Asimesmo, no art. 14º da Orde de avaliación, sinálase que ao final de 

cada curso, o titor recollerá no informe de avaliación final, o grao de 

desenvolvemento das competencias básicas.  Para iso, cada un dos 

profesores do grupo de alumnos/as en cuestión colaborarán co titor, 

cubrindo o apartado 4 do modelo que se achega no ANEXO III.   

 
C. en comunicación lingüística  
 
� Integración de  informacións procedentes de diferentes textos  (en soporte diverso) sobre 

un tema dado coa fin de elaborar un texto de síntese. 

� Exposición oral e por escrito do desenvolvemento dun tema de forma ordenada, 

axustándose a un guión previo. 

� Creación de textos escritos de diferente tipo cun vocabulario adecuado e respectando os 

criterios de corrección ortográfica e de presentación. 

� Adecuación da producción oral ou escrita aos requirimentos dados  (adecuación da 

resposta dada ao tipo de pregunta que se fai). 

� Aplicación das normas ortográficas e de puntuación na elaboración de textos, en diferentes 

situacións  (apuntamentos, respostas a preguntas, traballos, exercicios...) 

� Utilización do léxico apropiado á materia e contexto. 

� Lectura en voz alta e de xeito expresivo  (entoación, pausas...) 

 
C. matemática  
 
� Usar planos, mapas, maquetas,... para obter información relativa ao espazo físico e natural 

do contorno 

� Realizar e interpretar táboas e gráficas 

� Uso do diñeiro 

� Uso da linguaxe matemática para cuantificar fenómenos 

� Interpretar representacións a escala 
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C. coñecemento e interacción co munco físico e natu ral  
 
� Coñecer alternativas que permitan o aforro de enerxía 

� Coñecer e utilizar os principais tratamentos dos desperdicios e lixos para eliminalos, 

reciclalos ou almacenalos. 

� Comprender e valorar a incidencia da acción humana no medio 

� Valora a adopción dun estilo de vida saudable. 

� Traballar cara a adopción dunha actitude de protección e mellora do medio ambiente. 

� Traballar, como método, a observación, a hipótesi e a observación. 

C. dixital e tratamento da información  
 
� Formación documental de usuarios na rede: 

.- Recuperar e organizar información textual e icónica de diversas páxinas web 

.- Realizar procuras avanzadas de información utilizando filtros con palabras crave nalgúns 

buscadores máis utilizados. 

.- Valorar críticamente as vantaxes e desvantaxes que poden ofrecer as TIC e as súas 

repercusións na vida cotidiá. 

� Traballar, a nivel usuario, co ordenador: 

.- Coñercer a terminoloxía básica do sistema operativo  (arquivo, cartafol, programa,…) 

.- Gardar e recuperar a información no ordenador e en diferentes soportes  (disco duro, 

cartafoles, memoria USB, CD,…) 

 .- Utilización das principais ferramentas dos procesadores de textos e aplicación a traballos 

sinxelos de investigación. 

� Usar o correo electrónico, os foros,..., dun xeito educativo e cooperativo. 
 
C. social e cidadá  
 
� Adoptar unha actitude respetuosa e educada nas relacións cos demais, en diferentes 

contextos. 

� Fomentar as boas relacións: o diálogo e o respecto ás diferencias  (de opinión, de cultura, 

de crencias,...) 

� O acordo como instrumento básico da convivencia, na prevención e resolución de conflitos 

� Respecto das normas básicas da comunicación oral interactiva  (quendas de palabra, 

escoita, expresión das ideas propias, respecto das ideas dos demais...) 

� Habilidade de cooperación  (traballo en parellas, grupos...) 
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C. cultural e artística  
 
� Apreciar e respectar o patrimonio cultural, histórico, artístico, ambiental,..., en especial o do 

noso contorno 

� Valorar e fomentar o uso do galego como parte do noso patrimonio cultural e histórico. 

� Desenvolver habilidades para expresarse utilizando os propios recursos creativos. 

� Cultivar a propia capacidade estética mediante a expresión artística. 

 
C. aprender a aprender  
 
� Lograr e valorar a regularidade e constancia no traballo 

� Ser quen de afrontar con éxito novos retos de adquisición de coñecementos e habilidades, 

tanto de xeito individual como integrándose en traballos colaborativos. 

� Fomentar as estratexias e hábitos de traballo intelectual: busca e selección de información, 

resumo dunha información, esquemas/mapas conceptuais, relacións dos novos contidos cos 

xa adquiridos. 
 

C. para a autonomía e a iniciativa persoal  

� Integrarse en proxectos de traballo en equipo 

� Cultivar o pensamento diverxente, crítico e orixinal 

� Afrontar novas situacións e novos retos persoais, académicos e laborais: 
.- Clarificar os valores, ideas, desexos e intereses persoais na toma de decisións. 

.- Asumir a responsabilidade das decisións, a súa dimensión ética e o risco de erro que 

comportan. 
� Mostrar iniciativas e ideas propias



 

 
Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio 

MONTE CARRASCO 

 
 

Proxecto de Centro  11 

 

4.4.-  CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN E A 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

(Baseado na Orde de 21 de decembro de 2007 pola que se regula a 
avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia) 
 
Este apartado só será desenvolto en parte neste momento, xa que hai moitas 

dúbidas respecto da interpretación da Orde citada e incluso algúns artigos 

aparecen derogados no borrador de Decreto do Bacharelato.  Polo que, se 

propoñen os acordos mínimos para a avaliación deste curso e, en función das 

aclaracións e disposicións legais da administración, redactarase  definitivamente. 

 

a) Respecto da avaliación das materias de “bioloxía e xeoloxía” e “física e 

química” en 3º de ESO:  Segundo o art. 6º.6 do Decreto 133 / 2007, “no 

terceiro curso a materia de ciencias da natureza desdóbrase en “bioloxía e 

xeoloxía” por un lado, e física e química por outro.  O profesorado avaliará por 

separado cada unha destas materias aínda que a citada materia de ciencias da 

natureza manterá o seu caracter unitario para efectos de promoción”.  Asemade, 

no artigo 6º.5 da Orde de 21 de setembro de 2007, recóllese que “a materia de 

ciencias da natureza de 3º curso, desdobrada en bioloxía e xeoloxía por un lado e 

física e química por outro, manterá o seu carácter unitario para efectos de 

promoción”. 

Polo que, respecto da avaliación e promoción con estas dúas materias procederase 

do seguinte xeito  (en 3º de ESO): 

� As materias de “bioloxía e xeoloxía” e “física e química”  serán avaliadas de 

xeito independente e cada unha levará a súa nota no boletín de información ás 

familias. 

� A efectos de promoción, contan como unha única materia, pero só no momento 

da toma de decisións na xunta de avaliación correspondente; nas actas, no 

boletín,..., cada unha seguirá mantendo a súa nota.  Poden darse as seguintes 

casuísticas: 

.- Si as dúas están aprobadas, contan como unha aprobada. 
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.- Si as dúas están suspensas, computaríase como unha suspensa, aínda que si o 

alumno promocionara ao curso seguinte, as dúas estarían pendentes. 

.- Si unha está aprobada e outra suspensa, computaríase con unha materia 

suspensa.  No boletín, actas,..., aparecería a cualificación de cada unha delas, e a 

que estivera suspensa, quedaría pendente para o curso seguinte, se fose o caso de 

que o alumno/a promocionase. 

 

b) Recuperación das materias pendentes:  (ver apartado 4.6 deste documento) 

c) Modelo de informe de avaliación final  (ver ANEXO III):   No artigo 14 da 

Orde do 21 de setembro de 2007, recóllese que “ao remate de cada un dos cursos 

da educación secundaria obrigatoria, a persoa titora, coa información achegada 

polo profesorado que imparta docencia no grupo, elaborará un informe 

individualizado de cada alumna e alumno”.  Para dar cumprimento a esta 

disposición, aprobouse o modelo de informe de avaliación final que se recolle no 

ANEXO III.  Para elaboralo seguirase o seguinte procedemento: 

� O informe iniciarase  ao comezo de cada curso e recollerá os elementos da 

avaliación inicial e dos xurdidos ao longo do curso. 

� O titor/a, ao principio de cada curso, analizará o informe de avaliación final 

do curso anterior que será facilitado pola xefatura de estudios. 

� Os datos mais relevantes deste informe do curso anterior serán tidos en conta 

na avaliación inicial, sempre gardando o debida confidencialidade. 

� Ao remate de cada curso, o titor/a completará o informe e depositarao na 

xefatura de estudios que o porá a disposición do titor/a do curso seguinte. 

� O profesorado colaborará co titor/a na achega de datos para elaborar o 

informe, sobre todo no tocante ao apartado 4 do mesmo, no que se recolle o 

grao de desenvolvemento das competencias básicas. 
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4.5.- LIÑAS DE ACTUACIÓN CO ALUMNADO QUE 

PERMANECE UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO 

 

Segundo a Orde do 21 de decembro de 2007, pola que se regula a avaliación na 

educación secundaria obrigatoria, no artigo 6º.6, establécese que:  “o alumnado que 

promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un programa de 

reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a 

avaliación correspondente ao devandito programa.  A avaliación do programa de 

reforzo será tida en conta para os efectos de cualificación das materias non 

superadas.  Correspóndelles aos departamentos didácticos a organización destes 

programas. Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso que imparte 

docencia.  Os centros educativos organizarán os procesos de avaliación da 

recuperación das materias pendentes”. 

 

Desenvolvendo o disposto  neste artigo e acolléndonos ao principio de autonomía 

pedagóxica, proponse que para a  recuperación de materias pendentes se siga o 

seguinte procedemento: 

� Os departamentos didácticos organizarán os programas destinados á 

recuperación das materias pendentes incluídas no seu departamento.  Esta 

programación recollerá os aspectos básicos do currículo da materia  non 

superada, e que faciliten o progreso do alumno en cursos posteriores.  Esta 

programación será incluída na programación didáctica anual do departamento e 

recollerá explicitamente os criterios para superar a materia pendente, que non 

poden entrar en contradicción co que se recolle neste documento. 

� As actividades, traballos  (....) que cada departamento determine para a 

recuperación das materias pendentes, organizaranse por trimestres para poder 

facer un seguimento do alumno/a en cada xunta de avaliación  (tal e como se 

recolle no artigo 4º.4 da Orde do 21 de setembro). 

� Cada profesor/a desenvolverá o programa e fará un seguimento do alumnado con 

materias pendentes do cursos nos que imparte docencia; tamén, proporá na 

xunta de avaliación correspondente a superación ou non da materia pendente. 
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� En cada xunta de avaliación ordinaria do curso no que está escolarizado o 

alumno/a con materias pendentes, farase un seguimento destas materias  e  

enviarase información ao respecto ás familias no boletín de notas.   

� Na derradeira sesión de avaliación ordinaria, o profesorado correspondente 

informará sobre a decisión de superación ou non da materia pendente.   

� Se ao longo do curso, o profesorado detecta que a materia pendente non está 

sendo superada, o departamento correspondente pode realizar un exame final da 

materia a finais do mes maio. 

� Se en xuño non  supera a materia pendente, cada departamento establecerá un 

sistema de recuperación para setembro; en todo caso, incluirá un proba 

presencial que pode ir acompañada da entrega de traballos, exercicios,...   

� A avaliación destas materias pendentes en setembro realizarase na mesma sesión 

que a xunta de avaliación extraordinaria  do curso no que está escolarizado o 

alumno/a. 

� Cada departamento establecerá na súa programación anual os criterios de 

cualificación das pendentes, tendo en conta todos elementos que se inclúen na 

programación de pendentes: entrega de traballos, exercicios, probas 

presenciais,....  . 

� Tal e como se establece no artigo 10.2 da Orde do 21 de setembro, levantarase 

unha acta en xuño e outra en setembro, da avaliación das materias pendentes, de 

acordo co modelo recollido na propia Orde. 

d) No caso de alumnado que curse algunha materia con Adaptación Curricular 

Significativa e non supere a materia con arranxo aos criterios de avaliación 

recollidos no propio documento de adaptación; no seguinte curso, na ACS da 

materia recolleranse os obxectivos, competencias básicas e criterios de avaliación 

de xeito tal que lle permitan recuperar esa materia.  Polo tanto, a superación 

dunha materia con ACS, implica a recuperación das materias pendentes coa 

mesma denominación de cursos anteriores. 

e) En todo caso, cando se trate dunha materia con ACS que non se superou e que 

non  se cursa no curso actual, o propio programa de ACS recollerá os 

procedementos para recuperala. 

f) O alumnado que acceda a un programa de diversificación curricular sen acadar 

os obxectivos dalgunha materia dos cursos anteriores, realizará as actividades de 
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reforzo e de apoio que lle permitan recuperalos ao longo do desenvolvemento do 

programa, sendo competencia do profesorado que imparte no Programa a 

avaliación das materias pendentes, en colaboración cos departamentos 

implicados;  a saber: 

.- O profesor/a que imparte o ámbito lingüístico-social encargarase do programa 

de recuperación das materias de lingua castelá e literatura, lingua galega e 

literatura, ciencias sociais, xeografía e historia de cursos anteriores. 

.- O profesor/a que imparte o ámbito científico-técnico encargarase do programa 

de recuperación das materias de ciencias da natureza e matemáticas de cursos 

anteriores. 

.- Se ten pendente unha materia que non  se cursa no PDC de 3º (música, 2ª 

lingua estranxeira) o profesor da materia de 3º de ESO, prepararalle un programa 

de recuperación e tomará a decisión de dala por superada ou non, o que lle 

comunicará á persoa titora para que na xunta de avaliación de conta do progreso 

do alumno/a. 

• O alumnado que cursa un PDC de 2 anos, e no 1º ano non supera algunha 

materia ou ámbito, terá que seguir o programa de recuperación que estableza o 

profesorado que imparte a materia ou ámbito no 2º ano do programa.  En caso de 

materias que non se imparten no 2º ano e si no 1º  (Educación Plástica e Visual e 

a optativa), será o departamento correspondente o encargado de preparar o 

programa de recuperación e comunicarlle ao titor/a a superación ou non da 

materia. 
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4.6.- ATENCIÓN AO ALUMNADO QUE NON OPTE POLA 

ENSINANZA DA RELIXIÓN 

 

Segundo a Disposición Adicional segunda do Decreto 133 / 2007, parágrafo 4, “os 

centros docentes disporán as medidas organizativas para que o alumnado que non curse 

as ensinanzas de relixión reciba a debida atención educativa, co fin de que a elección 

dunha ou outra opción non supoña discriminación ningunha  (...)  As medidas 

organizativas que dispoñan os centros deberán ser incluídas no proxecto educativo para 

que nais, pais, titores e alumnado as coñezan con anterioridade”. 

 

En Comisión de Coordinación Pedagóxica do día 31 de maio de 2008 acordouse 

propoñer para este alumnado a realización dun proxecto anual consistente na realización 

dun calendario de efemérides, de carácter aberto, destacando as datas oficiais a nivel 

nacional e internacional (ver ANEXO I) 

 

A “atención educativa” avaliarase consonte aos criterios recollidos no ANEXO I; aínda 

que non é unha materia que compute a efectos de promoción, polo que non se considera 

nunca unha materia non superada, polo tanto, non ten sentido que se faga exames de 

recuperación de setembro.  No boletín de notas trimestral, aparecerá unha cualificación 

que unicamente ten carácter informativo para as familias. 
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4.7.-  LIÑAS XERAIS DE ORIENTACIÓN E ACCIÓN TITORIAL 

 

No Anexo VII recóllese o Plan de Acción Titorial.  
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4.8.-  OPTATIVIDADE 

O artigo 9º do Decreto 133 / 2007, así como no artigo 6º do Orde do 6 de setembro de 

2007, recóllese o relativo ás materias optativas na ESO: 

� Nos cursos 1º e 2º non haberá materias optativas 

� En cada un dos cursos de 3º e 4º o alumnado cursará unha materia optativa. 

� As materias de cultura clásica e obradoiro de iniciativas emprendedoras poderán ser 

cursadas nun dos dous cursos, terceiro ou cuarto. 

� O alumnado de 4º curso poderá optar por cursar como materia optativa unha das 

pertencentes ao que no noso cadro de itinerarios, denominamos materias troncais. 

� Tal e como se aprobou no Claustro do día 20 de maio de 2008 en 3º de ESO, 

ofertaranse as seguintes optativas: 

.- Cultura Clásica 

.- 2ª Lingua Estranxeira 

.- Obradoiro de Iniciación ao Audiovisual 

A optativa de “Obradoiro de Iniciación ao Audiovisual é unha optativa propia do centro, 

que, o Delegado Provincial de Educación, aprobou en Resolución do 9 de xuño de 2008. 

� En 4º de ESO, establécense os seguintes itinerarios: 
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 ITINERARIOS PARA 4º ESO 
 

Itinerario I : Orientado ao alumnado que quere seguir estudios de 
Bacharelato de Ciencia e Tecnoloxía e Ciclos Formativos das Familias de 
“Química”, “Sanidade”, “Imaxe Persoal”, “Industrias Alimentarias”, 
“Comunicación, imaxe e son”, “Informática”… 
a) Materia obrigatoria:                                                                         • Física e Química 
b) Escolle 2 ou 3 entre as seguintes 
materias, por orde de preferencia 

o Tecnoloxía 
o Educación Plástica e Visual 
o Bioloxía e Xeoloxía 

c) Se no apartado b) escolliches 2 
materias podes escoller unha máis 
neste apartado, por orde de 
preferencia.  Se no apartado b) 
escolliches 3 materias non podes 
escoller aquí ningunha 

o 2ª Lingua Estranxeira 
o Informática 
o Música 
o Obradoiro de iniciativas 

emprendedoras  (se non a 
escolliches en 3º) 

 
Itinerario II : Orientado ao alumnado que quere seguir estudios de  
Bacharelato de Artes e Ciclos Formativos das Familias de “Artes 
Gráficas”, “Electricidade e Electrónica”, “Fabricación Mecánica”, 
“Informática”, “Mantemento de vehículos autopropulsados”,… 
a) Materia obrigatorias                                                                         • Educación Plástica e Visual 

• Música 
• Tecnoloxía 

b) Escolle 1 materia entre as 
seguintes, por orde de preferencia 

o Bioloxía e Xeoloxía 
o Física e Química 
o 2ª Lingua Estranxeira 
o Obradoiro de Iniciativas 

Emprendedoras  (só se non 
a escolliches en 3º) 

o Informática 
 

Itinerario III : Orientado ao alumnado que quere seguir estudos de 
Bacharelato de Humanidades  
a) Materia obrigatoria:                                                                           • Latín 
b) Escolle 2 ou 3 entre as seguintes 
materias, por orde de preferencia 

o Informática 
o Educación Plástica e Visual 
o 2ª Lingua Estranxeira 
o Música 

c) Se apartado b) escolliches 2 
materias podes escoller unha máis 
neste apartado, por orde de 
preferencia.  Se no apartado b) 
escolliches 3 materias non podes 
escoller aquí ningunha 

o Obradoiro de iniciativas 
emprendedoras  (se non a 
escolliches en 3º) 

o Tecnoloxía 
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Itinerario IV : Orientado ao alumnado que quere seguir estudios de 
Bacharelato de Ciencias Sociais e Ciclos Formativos das Familias de 
“Comercio e Marketing”, “Administración”… 
a) Materia obrigatoria:                                                                           • Obradoiro de Iniciativas 

Emprendedoras 
b) Escolle 3 entre as seguintes 
materias, por orde de preferencia 

o Informática 
o Educación Plástica e Visual 
o 2ª Lingua Estranxeira 
o Música 
o Tecnoloxía 
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4.8.1:  2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 

� A 2ª Lingua Estranxeira que se cursará no centro será o inglés ou o francés, en 

función da lingua que cursada como 1ª Lingua Estranxeira. 

� En 1º e 2º, o alumnado cursará obrigatoriamente unha segunda lingua 

estranxeira.  De tódolos xeito, o alumnado que ao remate da Educación Primaria 

ou do 1º curso da ESO,  presente claras dificultades continuadas no proceso de 

aprendizaxe, en particular na área de lingua, poderá quedar exento de cursar a 2ª 

lingua estranxeira.  Neste caso recibirá reforzo educativo  naqueles aspectos en 

que se detectasen dificultades logo do informe pertinente da persoa titora da 

etapa ou curso anterior coa colaboración do Departamento de Orientación, no cal 

se fará explícito o motivo da medida adoptada. 

� Como criterios complementarios para solicitarlle a exención de francés, tomaranse os 

seguintes: 

Para o alumnado que remata a Educación Primaria: 

• Con dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular na área de 

lingua 

• Debemos ter en conta a súa traxectoria en Educación Primaria: 

.- Repeticións en Primaria 

.- Avaliación negativa nas áreas de lingua 

.- Probas de avaliación de final de curso, segundo a coordinación entre os dous 

centros 

• Na avaliación inicial efectuada no instituto, poderase propoñer modificacións da 

proposta. 

Para o alumando que repite 1º ou que pasa a 2º: 

� Dificultades continuadas nas áreas lingüísticas 

� Ter participado ao longo de 1º de medidas de adaptación do currículo  (reforzo ou 

Adaptación Curricular Significativa), que, no caso de que non lle posibilitaran o 

logro dos obxectivos do  curso e polo tanto resultaran insuficientes, si foron 

beneficiosas. 

� Presenta unha moi baixa ou baixa competencia nas áreas de lingua pola  súa recente 

incorporación ao noso sistema educativo, procedente de países estranxeiros.  
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A decisión de propoñer que o alumno/a quede exento da 2ª Lingua Estranxeira será adoptada na 

sesión de avaliación final do curso ou etapa correspondente, escoitado o departamento de 

orientación.  O titor/a elaborará un informe (ANEXO II) no que se recollerá a opinión da Xunta de 

Avaliación, do departamento de orientación e a opinión dos pais.  Á vista deste informe, a 

dirección tomará a decisión de concederlle a exención ou non da materia de 2ª Lingua Estranxeira 

ao alumno/a correspondente. 

 

� Nos cursos 3º e 4º, a segunda lingua estranxeira é unha materia optativa de 

oferta obrigada.  O alumnado que opte por cursar a 2ª lingua estranxeira sen 

cursala en anos anteriores, deberá contar coa competencia necesaria para poder 

seguir a programación correspondente e acadar os obxectivos previstos.  Será 

competencia do departamento didáctico que corresponda avaliar esta 

circunstancia. 
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6.- PROXECTO LECTOR DE CENTRO 

No Claustro do día 26 de xuño de 2008   foi aprobado o Proxecto Lector de Centro a 

que fai referencia o artigo 18.3, parágrafo h, do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo 

que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 

Autónoma de Galicia. Recóllese no ANEXO IV, e que será concretado cada curso na 

Programación Xeral Anual co Plan Anual de Lectura. 

 

7.- PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

No ANEXO V, recóllese o Proxecto Lingüístico de Centro, a que fai referencia o artigo 

18.3, parágrafo c, do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as 

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

9.- PLAN DE CONVIVENCIA 

No Consello Escolar do 30 de xuño de 2009, foi aprobado o Plan de Convivencia de 

Centro, que inclúe o Regulamento de Réxime Interno e que anula o anteriormente 

vixente.   Este documento da cumprimento ao artigo 18.3, parágrafo j, do Decreto 

133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.Está recollido no ANEXO VI. 


