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1. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. PERFÍS 

COMPETENCIAIS DE AREA/MATERIA. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES CONCRETADOS POR NIVEL EDUCATIVO. 
 

 

Os estándares de aprendizaxe avaliables ou especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados da aprendizaxe e concretar o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada unha das áreas deben ser observables, medibles e avaliables 

e permitir graduar o rendimento e o logro acadado. 

 

A Resolución do 15 de xullo de 2016, da DXEFP, pola que se ditan instrucións para a 

implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia,establece no seu Artigo 24 adicado as programacións didácticas: 

1. Os departamentos didácticos dos centros docentes desenvolverán o currículo establecido 

mediante a programación didáctica de cada materia de cada curso que teña encomendada na 

organización docente do centro.  

2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular específico e 

necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira 

coordinada entre o profesorado integrante do departamento.  

3. As programacións didácticas incluirán en cada materia, polo menos, os seguintes elementos:  

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.  

 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables de cada área e cuso 

estarán contextualizados ás características do centro e do propio alumnado. Éstes quedarán 

plasmados nas correspondentes programacións didácticas de cada materia ou asignatura 

 
2. CONCRECIÓNS XERAIS SOBRE METODOLOXÍA (DISPOSICIÓN DO ALUMNADO NA AULA, 

APRENDIZAXE COOPERATIVA, APRENDIZAXE POR PROXECTOS,...) 
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ESO: 

1. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, 

favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos 

obxectivos e das competencias correspondentes. 

2. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros 

do equipo docente de cada grupo. 

3. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que 

desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables 

previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das 

competencias. 

4. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as 

e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os 

mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten 

dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

5. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das 

competencias, e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as materias. 

6. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, 

dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. 

7. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 

na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e 

aprendizaxe. 

8. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, 

deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado 

avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de 

proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 

9. O centro impartirá de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta 

educativa  (Castelán, galego, portugués, Inglés e francés), co fin de favorecer que todos 

os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao 

desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto 
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lingüístico do centro concrétanse as medidas tomadas para a impartición do currículo 

integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios 

metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía 

que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de 

avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de 

xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

Estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na ensinanza e 

avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con discapacidade, en especial para 

aquel que presenta dificultades na súa expresión oral. Estas adaptacións en ningún caso 

se terán en conta para minorar as cualificacións obtidas. 

BACHARELATO: 

1. A metodoloxía no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o 

pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de 

investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender 

por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido. 

2. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria 

para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na 

educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a 

inserción laboral. 

3. O centro de acordo coas directrices da Consellería de educación, promoverá as 

medidas necesarias para que as habilidades de comprensión de lectura e de uso da 

información, a expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en 

público se traballen polo profesorado en todas as materias. O alumnado de 

bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en 

diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en 

liña co concepto de alfabetizacións múltiples. 

4. O centro impartirá de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta 

educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias 

lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia 

comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as 

medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas 

medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de 

actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e 

o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos 



CONCRECIÓN CURRICULAR PÁGINA 6 DE 51 IES POLITÉCNICO DE VIGO
 

estándares de aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de xeito que se evite 

a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

5. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante 

nesta etapa. O/a profesor/a titor/a coordinará a intervención educativa do equipo 

docente e manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas 

titoras legais, co fin de garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) 

e g) da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. 

 

FP ESPECÍFICA: 

A metodoloxía combinará a práctica coa teoría na medida requirida por cada un dos módulos 

profesionais que compoñen cada ciclo. Manteranse estreitos contactos coas empresas da zona, 

non só durante o período de realización da FCT, senón ao longo de todo o curso, programándose 

visitar ás mesmas ou co desenvolvemento de contidos específicos por expertos provenientes do 

mundo produtivo para aqueles ciclos formativos que o contemplan.  

A metodoloxía para utilizar na formación profesional específica tratará de forma globalizada 

os contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos asociados ás súas ensinanzas, así como os 

relacionados cos aspectos legais e do mundo do traballo por conta allea e por conta propia, 

integrará a teoría e a práctica, promovendo no alumnado unha visión global e coordinada dos 

procesos produtivos nos que deberá intervir como profesional. 

No caso de que a oferta formativa se considere dentro dunha oferta parcial de módulos 

profesionais e se dirixa a persoas adultas, ou se realice como educación a distancia, o tratamento 

metodolóxico adaptarase ás peculiares características das persoas ás que vai dirixida. 

 
3. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

As medidas de atención á diversidade son aquelas actuacións, estratexias e/ou programas 

destinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do alumnado. 

Estas medidas clasificánse en ordinarias e extraordinarias e están recollidas no Plan Xeral de 

Atención á Diversidade e nas concreccións anuais de dito Plan. a que se refire o artigo 121.2 

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,de educación e polo ORDE do 8 de setembro de 2021 

pola que se desenvolve o Decreto 229/2011,do 7 de decembro, polo que se regula a atención 

á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que 

se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Neste plan concrétanse todas as actuacións e medidas de atención á diversidade que o centro 
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educativo deseña e desenvolve para adecuar a resposta educativa ás necesidades da 

totalidade do seu alumnado. 

Estas medidas e accións rexeranse polos principios de normalización e inclusión escolar e 

social, implican a toda a comunidade educativa e van dirixidas ao alumnado no seu conxunto. 

Igualmente teñen carácter revisable e estarán suxeitas a un proceso de avaliación continua 

introducindo as modificacións que as necesidades do instituto requiran. 

Estableceránse en función do seu carácter preventivo sen esquecer aquelas que dan resposta 

a necesidades específicas ou individuais. 

Destacamos como medida de carácter preventivo a acción titorial e orientadora entendida no 

seu sentido más amplo, exercida por todo o profesorado do centro e departamento de 

orientación e dirixida a toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias). 

 
3.1. CRITERIOS XERAIS PARA AGRUPAMENTOS DO ALUMNADO. 

 
Os criterios para establecer os grupos de alumnado son os seguintes: 

- En función das materias de libre configuración e optativas. 

- Segundo teñan elexido Relixión ou Valores Éticos. 

- Segundo o 2º idioma elexido 

- Tratarase de coseguir o maior equilibrio posible entre sexos. 

- Tratarase de distribuir de xeito igualitario os alumnos/as repetidores entre os distintos 

grupos do mesmo curso. 

- Tratarase de distribuir de xeito igualitario ao alumnos/as con problemas de aprendizaxe 

entre os distintos grupos do mesmo curso. 

- No caso dos hirmáns xemelgos , aténderasena medida do posible, o indicado polas 

familias, e os antecedentes dos/as alumnos/as. 

 
4. RECURSOS E MATERIAIS. (ESPECIFICAR, NO SEU CASO, RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

POR NIVEL EDUCATIVO CON EXPRESIÓN DA DATA DE APROBACIÓN POR PARTE DA 
INSPECCIÓN EDUCATIVA). 
 

4.1. AULAS 

ESO e BACHARELATO: 
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Cada curso de ESO e Bacharelato terá un aula de referencia: 

ESO: Aulas C1-C8. As aulas C1, C2, C3 e C4 son ademáis aulas pertencentes ao 

programa Abalar. 

BACHARELATO: Aulas 10- 17 e aulas 20-28 

Existen ademáis unha serie de aulas específicas: 

Aula de Informática 

Aula de Debuxo técnico e Deseño. 

Aulas de Tecnoloxía. 

Aula de cultura audiovisual. 

Taller de Técnicas de expresión gráfico- plásticas. 

Taller de audiovisuais. 

Aula de Música. 

Aula de Plástica e volumen. 

Laboratorio de ciencias. 

Laboratorio de física- Química. 

Aula de francés. 

Pavillón deportivo 

A dotación de todalas aulas inclue:  

Ordenador do profesor. 

Pizarra dixital. 

Proxector. 

As aulas da ESO incluen ademáis a biblioteca correspondente ao Plan Lector do centro. 

As aulas específicas incluen ademáis aqueles máquinas, entrenadores e medios para 

desenvolver as materias alí impartidas, e naqueles casos que é necesario dotación de 
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ordenadores para traballar o alumnado: Taller de Tecnoloxía, Aula de debuxo e deseño, aula 

de audiovisuais. 

No caso das aulas ABALAR existe ademáis en cada unha delas o carro de ordenadores 

portátiles para ser usados polo alumnado. 

A maiores hai un carro de oredenadores portátiles susceptible de ser transportado as aulas 

que así o soliciten. 

CICLOS FORMATIVOS. 

No caso dos ciclos formativos de FP, das catro familias profesionais implantadas no IES 

Politécnico de Vigo, dispoñen de aulas específicas e  Talleres, de uso exclusivo na maior 

parte dos casos, dotados de todolos medios que a impartición do curriculum dos diversos 

módulos esixe. 

4.2. BIBLIOTECA:  

Disponse dunha biblioteca a disposición de todo o alumnado do centro, con servizos de 

préstamo, prensa…con horario de atención de 09:00 horas ata 14:30 h. pola mañán e de 

16:00 h. ata 21:00 h. pola tarde. 

4.3. PÁXINA WEB DO CENTRO: 

Nesta páxina recóllense todalas información, novas.. de interese para a comunidade 

educativa, ademáis dun espazo exclusivo para o profesorado. 

4.4. LIBROS DE TEXTO 

 

 

 

Curso e 
etapa 

Área 

 Materia 
Ámbito 

 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

1º
 E

SO
 

LGL 
Lingua e literatura 1° ESO, Ana Iglesias e outros.  Ed. Xerais 
2015 

978-84-9914-885-4 Galega 

LCL Lengua y Literatura 1.   ANAYA 978-84-678-5069-7 Castelá 

ING(1) Mosaic 1 Student’s book. Cheryl Pelteret. Ed. Oxford.  9780194666107 Inglés 

ING 
Workbook.  O profesorado indicará o Workbook a cada alumna/o 
ao inicio de curso. 
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XeHi Xeografía e Historia 1º ESO. Saber Facer. Autores: equipo 
editorial.  

978-84-9972-356-3 Galega 

Bi.eX. 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. SERIE OBSERVA 

Francisco Vives Boix,Ignacio Meléndez Hevia,José Luis Garrido 
Garrido,Miguel Ángel Madrid Rangel,Editorial Santillana 2015 

978-84-9972-444-7 Galega 

MAT Matemáticas,  Ed.Anaya 978-84-678-5073-4 Castelá 

E F 
"Recomendado" Educación Física – 1º ESO, Estratexia 1, Ed. 
Teide 

978 84 307 8900 9 Galega 

FRA2ª (2) 
PARACHUTE 1: Libro de texto + caderno de exercicios, ed. 
Santillana Français, 2015, Autor Equipo editorial. 

Libro:  

978-84-96597-97-6 

Caderno: 

978-84-96597-99-0 

Francés 

POR2ª 
Na Onda do Português 1: Libro de texto + caderno de exercicios. 
Ana Maria Bayan Ferreira. Helena José Bayan. LIDEL. 2011 

Libro: 

978-972-757-809-2 

Caderno de Exercicios:  

978-972-757-810-8 

Portugu
és 

 VaEt. ESO1 Valores éticos. Editorial ANAYA, 2015 978-84-678-5188-5 Galega 

  

(1) Libros de lectura:  

The body snatchers,  Ken Harris. Ed. Burlington.  

Saving Copper, Marisa McGreevy.  Ed. Burlington   

The house of Arden,  E. Nesbit. Ed. Burlington  

 (2) Libro de lectura:BARNES, R., Jojo, col. Évasion, ed. 
Santillana (lectures en français facile). Niveau Intro. 

 

9789963478255 

9789963465651 

9789963510191 
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Curso e 
etapa 

Área 

 Materia 
Ámbito 

 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

2º
 E

SO
 

LGL 
Lingua e literatura galega 2° ESO, Ana Iglesias e outros. Ed. 
Xerais 2016 

978-84-9121-023-8 Galega 

LCL Lengua castellana y literatura- 2 EDITORIAL ANAYA, 2016 978-84-698-1420-8 Castelá 

ING(1) Mosaic 2 Student’s book. Cheryl  Pelteret. Ed Oxford. 9780194666244 Inglés 

ING 
Workbook. O profesorado indicará o Workbook a cada alumna/o 
ao inicio de curso. 

  

XeHi Xeografía e Historia 2º ESO. Saber Facer. Editorial Santillana. 978-84-9972-712-7 Galega 

MAT Matemáticas, Ed. Anaya, 2016 978-84-698-1426-0 Castelá 

E F 
"Recomendado" Educación Física – 2º ESO, Estratexia 2, Ed. 
Teide 

978 84 307 8954 2 Galega 

FRA2ª (2) 
PARACHUTE 2: Libro de texto + caderno de exercicios, ed. 
Santillana Français, Autor Equipo editorial, 2015. 

Libro:  

978-84-9049-089-1 

Caderno: 

978-84-9049-095-2 

Francés 

POR2ª -Gramática Ativa 1, Isabel Coimbra e Olga Mata. Lidel 2011 978-972-757-638-8 
Portugu

és 

FeQ 
Física y Química 2.1 Editorial Vicens Vives, 2016 

Física y Química 2.2 Editorial Vicens Vives, 2016 

978-84-682-3594-3 

978-84-682-4026-8 
Castelá 

VaEt. ESO2 Valores éticos. Editorial ANAYA 978-84-698-1058-3 Galega 

1º
 

P
M

A
R

 ING 
New Action ESO2. Student’s book.  Carline McDonald, Emily 
Devlin. Ed. Burlington  

9789963516919 Inglés 

A.C.M. 
Ámbito Científico y Matemático I, Autor/es: Mercedes Sánchez 
Ruiz, Rubén Solís Fraile, EDITEX 2016 

978-84-9078-772-4 Castelá 

  

(1) Libros de lectura: 
The secret of White Mountain. Jack Livinstone Ed. Burlington.  

A Ghost Collection. Anne Stanmore. Ed. Burlington. 

Jump to Freedom. Julie Hart. Ed. Burlington.   

(2) Libro de lectura:  

DOMINIQUE, R., Trésor de guerre, col. Évasion, ed. Santillana ( 
Niveau 2). 

 
 

9789963461530 

9789963475476 

9789963487332 
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Curso e 
etapa 

Área 

 Materia 
Ámbito 

 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

3º
 E

SO
 

LGL 
Lingua galega e literatura 3oESO. Ana Iglesias e outros. Ed. 
Xerais 2015 

978-84-9914-886-1 Galega 

LCL Lengua y Literatura 3.   ANAYA 978-84-678-5209-7 Castelá 

ING(1) Mosaic 3 Student’s book. Paul Kelly. Ed. Oxford   9780194652063 Inglés 

ING Workbook. Paul Kelly. Ed. Oxford    9780194652179 Inglés 

XeHi Xeografía e Historia 3º ESO. Saber Facer. Autores: equipo 
editorial.  

978-84-9972-415-7 Galega 

Bi.eX. 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO. SERIE OBSERVA 

Francisco Vives Boix,Ignacio Meléndez Hevia,José Luis Garrido 
Garrido,Miguel Ángel Madrid Rangel,Editorial Santillana 2015 

978-84-9972-417-1 Galega 

MAT Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas  Ed. Anaya 978-84-678-5213-4 Castelá 

E F 
"Recomendado" Educación Física – 3º ESO, Estratexia 3, Ed. 
Teide 

978 84 307 8901 6 Galega 

FRA2ª (2) 
PARACHUTE 3: Libro de texto + caderno de exercicios, ed. 
Santillana, 2015. Autores: Michèle Butzbach, Régine Fache, 
Carmen Martín Nolla. 

Libro:  

978-84-9049-016-7 

Caderno: 

978-84-9049-017-4 

Francés 

POR2ª -Gramática Ativa 1, Isabel Coimbra e Olga Mata. Lidel 2011 978-972-757-638-8 
Portugu

és 

 VaEt. ESO3 Valores éticos. Editorial ANAYA, 2015 978-84-678-5341-4 Galega 

2º
 

P
M

A
R

 

A.C.M. 
Ámbito Científico y Matemático II, Autor/es: Mercedes 
Sánchez Ruiz, Rubén Solís Fraile, EDITEX 2016 

978-84-9078-605-5 Castelá 

A.L.S. 

Programa de mellora. Ámbito lingüístico e social. Nivel 2 

Ana María Del Pino Solana Dolores Gómez Regalón Edicións 
Xerais 2017 

 978-84-9121-228-7 

 

Galega 

Castelá 

ING 
New Action ESO2. Student’s book.  Carline McDonald, Emily 
Devlin. Ed. Burlington   ( O alumnado que estivo aquí o curso 
pasado non ten que mercar libro. Continúase co de 1º) 

9789963516919 Inglés 

  

(1) Libros de lectura: 
Maria’s Dilemma. Julia Newsome. Ed. Richmond.  

Danger at Shark Rock. Pauline Francis. Ed. Burlington.  

The Challenge. Anne Stanmore.  Ed. Burlington. 
 
(2) Libro de lectura:CÉCILE, T., On a volé Mona Lisa, col. 
Évasion, ed. Santillana (Niveau 3). 

 

9788466815550 

9789963465743 

9789963471256 
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Curso e 
etapa 

Área 

 Materia 
Ámbito 

 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

4º
 E

SO
 

LGL 
Lingua e literatura 4º ESO. Ana Iglesias e outros, Ed. Xerais, 
2016 

978-84-9121-024-5 Galega 

LCL Lengua castellana y literatura- 4 EDITORIAL ANAYA, 2016 978-84-698-1063-7 Castelá 

ING(1) 
Mosaic 4 Student’s book.  Cheryl Pelteret &  Paul  Kelly. Ed. 
Oxford. 

 9780194666473 Inglés 

ING Workbook. Cheryl Pelteret &  Paul  Kelly. Ed. Oxford. 9780194666480 Inglés 

XeHi “Historia”, Saber Facer. Editorial Santillana 978-84-9972-713-4 Galega 

MAT Matemáticas académicas, Ed. Anaya, 2016 978-84-698-1069-9 Castelá 

MAT Matemáticas aplicadas, Ed. Anaya, 2016 978-84-698-1072-9 Castelá 

E F 
"Recomendado" Educación Física – 4º ESO, Estratexia 4, Ed. 
Teide 

978 84 307 8955 9 Galega 

Bi.eX. 
4º ESO BIOLOXIA E XEOLOXIA- PROXECTO Saber Facer 

SERIE OBSERVA Obradoiro-Santillana, 2016 
978-84-9972-709-7 Galega 

FRA2ª (2) 
Parachute 4: Libro de texto + caderno de exercicios, ed. 
Santillana Français, 2016, Autor Equipo editorial. 

Libro:  

978-84-9049-187-4 

Caderno: 

978-84-9049-215-4 

Francés 

POR2ª 
Passaporte para Português 1:  Libro de texto + caderno de 
exercicios. Robert Kuzka.  José Pascoal. LIDEL. 2014 

Libro: 

978-972-757-975-4 

Caderno de Exercicios: 

 978-972-757-976-1 

Portugu
és 

 VaEt. ESO2 Valores éticos. Editorial ANAYA 978-84-698-1260-0 Galega 

 Filo Filosofía 4º ESO. Editorial Santillana 978-84-9972-607-6 Galega 

  

(1) Libros de lectura: 

Craigen Castle Mistery. Rod Smith. Ed. Richmond.  

Blown Away. Sue Murray. Ed. Richmond.   

The Monkey’s Paw. W.W.Jacobs. Ed. Oxford Bookworms.   

 (2) Libro de lectura : VERNE, J., Vingt mille lieues sous les mers, 
col. Évasion, ed. Santillana (Niveau 3) 

 

9788429447555 

9788466816458 

9781405076623 
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Curso e 
etapa 

Área 

 Materia 
Ámbito 

 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

1º
 B

A
C

H
A

R
E

L
A

T
O

 

LGL 
Lingua e literatura galega 1º Bacharelato, Ana Iglesias e outros, 
Ed. Xerais, 2015 

978-84-9914-889-2 Galega 

LCL 
Lengua Castellana y Literatura- Salvador Gutiérrez, Jesús 
Hernández García, Joaquín Serrano Serrano-Editorial Anaya-
Edición de 2015. 

978-84-678-2685-2 Castelá 

HªMC Historia  do Mundo Contemporáneo -Consorcio Editorial Galego 
Autores: Xosé Alfeirán e Ana Romero Masiá 

978-84-9995-036-5 Galega 

ING(1) Initiative 1 Student’s book. Patrick Howarth. MacMillan 9780230485853 Inglés 

ING Workbook. Catherine MvBeth and Niamh Humphreys. MacMillan  9780230448339 Inglés 

Filo Filosofía I – Editorial Rodeira – Grupo Edebé, 2015 978-84-8349-421-9 Galego 

MAT Matemáticas, Ed. Anaya 978-84-678-8339-8 Galego 

TES Tecnología Industrial 1. Editorial Edebé, 2011 978-84-236-9196-8 Castelá 

POR2ª   -Gramática Ativa 2, Isabel Coimbra e Olga Mata. Lidel 2012 978-972-757-639-5 
Portugu

és 

EF "Recomendado" Educación Física – Accións, Editorial Teide, S.A. 978-84-307-5268-3 Galega 

AnAp 

ANATOMIA APLICADA, M.ª D. Torres, H. Argüello, M. 
Olazábal, A. Santos- VICENS VIVES, 2016 

ANATOMIA APLICADA ACTIVIDADES, M.ª D. Torres, H. 
Argüello, M. Olazábal, A. Santos- VICENS VIVES, 2016 

LIBRO DE TEXTO 

978-84-682-4181-4 

ACTIVIDADES 

978-84-682-4506-5 

Castelá 

  

(1) Libros de lectura: 

Meet me in Istanbul. Richard Chisholm. Ed. Macmillan.   

The Woman who disappeared. Philip Prowse. Ed. Macmillan.  

The body in the Library. Agatha Chistie. Penguin.    

Nota: Hai exemplares destes libros na biblioteca do centro. 
 

LEMBRADE: NON se admiten libros e cadernos escritos nin 
fotocopiados. 

 

9781405077057 

9781405076685 

9781405884518  
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Curso e 
etapa 

Área 

 Materia 
Ámbito 

 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

2º
 B

A
C

H
A

R
E

L
A

T
O

 

LGL 
Lingua e literatura galega 2º Bacharelato, Ana Iglesias e outros, 
Ed.Xerais. 2016 

978-84-9121-031-3 Galega 

LCL 
Lengua Castellana y Literatura , Salvador Gutiérrez, Jesús 
Hernández García, Joaquín Serrano Serrano-Editorial Anaya-
Edición de 2016. 

978-84-698-1274-7 Castelá 

ING(1) Initiative 2 Student’s book, Patrick Howarth. MacMillan.  9780230485884  Inglés 

ING Workbook. Chris Turner & Niamh Humphreys. MacMillan.  9780230448384 Inglés 

MAT 

Matemáticas II, J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, R. 
Colera Cañas 

editorial ANAYA, 2016 

978-84-698-1351-5 Galega 

Hª Historia de España- Editorial Consorcio Editorial Galego, 2016 978-84-9995-200-0 Galega 

TES Tecnología Industrial II. Editorial Edebé 2009 978-84-236-9538-6 Castelá 

 POR2ª -Gramática Ativa 2, Isabel Coimbra e Olga Mata. Lidel 2012 978-972-757-639-5 
Portugu

és 

 CTMa 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE- 
Diodora Calvo, Mª Teresa Molina, Joaquín Salvachúa, Mc GRAW 
HILL, 2016 

978-84-486-0939-9 Castelá 

  

(1) Libros de lectura: 

In the Shadow of the Mountain. Helen Naylor. Ed. Cambridge  

Brat Farrar. Josephine Tey. Ed, Oxford.     

 
Nota: Hai exemplares destes libros na biblioteca do centro. 
 

LEMBRADE: NON se admiten libros e cadernos escritos nin 
fotocopiados. 

 

 

9780521686501 

0194230589 

 
 

     

 
5. TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS NAS ÁREAS/MATERIAS CONCRETADOS 

POR NIVEL EDUCATIVO.. 
 

A educación en valores e actitudes son parte do currículo explícito das distintas etapas 

educativas. Son contidos da educación que non pertencendo a ningún area ou materia 

específica, constitúen unha referencia para todas elas. 

Na práctica diaria na aula trataranse aqueles contidos transversais que teñen relación cos 

contidos da materia específica que nese momento se imparte, integrándoos de xeito que leve ó 
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alumnado a unha reflexión e actitude positiva respecto a eles. En cada departamento verase o 

momento idóneo nas diferentes UD para incorporar estes temas. 

O criterio que seguimos para o tratamento específico destes temas é a elección pola CCP dun 

tema concreto que será tratado de xeito intenso e monográfico, nunha semana ou xornadas 

procurando a participación de toda a comunidade escolar. 

Cada curso no calendario anual e na Programación Xeral anual figurarán os temas transversais 

que se xulguen importantes para o alumnado. 

Os temas transversais presentes no currículo da ESO son os seguintes: 

Educación ambiental. 

Educación para a paz. 

Educación para a saúde. 

Educación para a igualdade. 

Educación do consumidor. 

Educación vial. 

Educación sexual. 

Educación cívica e moral. 

 

 

Educación ambiental 

O medio ambiente concíbese como algo que supera a mera realidade física e natural, 

estendéndose fundamentalmente as actividades humanas e a súa repercusión sobre a natureza. 

OBXECTIVOS: 

Entender o medio ambiente en toda a súa complexidade, de xeito que se poidan identificar e 

analizar problemas ambientais. 

Sensibilizar aos alumnos/as para que desenvolvan certas actitudes positivas respecto ó medio e 

participen de xeito activo na súa conservación e mellora. 

Axudar e comprender claramente a interdependencia económica, social, política e ecolóxica 

entre as zonas rurais e urbanas. 

Inculcar pautas de comportamentos nos individuos, os grupos sociais e a sociedade en xeral, 

respecto do medio ambiente. 

 

Educación para a paz. 

Este tema céntrase nos valores da solidariedade, a tolerancia, o respecto a diversidade, a 

capacidade de diálogo, e a participación social. Baséase así mesmo no desenvolvemento da 

autonomía e autoafirmación tanto individual como colectiva. 



CONCRECIÓN CURRICULAR PÁGINA 17 DE 51 IES POLITÉCNICO DE VIGO
 

OBXECTIVOS: 

Axudar a comprender a violencia estrutural, a inxustiza social e a ter unha actitude 

comprometida coa paz nese senso. 

Tomar conciencia de que o conflito non é sempre un feito negativo, senón que pode ser un 

proceso natural e consubstancial co home, que ben canalizado pode ser un proceso creativo. 

Adquirir unha actitude respectuosa e positiva cos que teñen diferentes opinión, cultura, raza, ou 

calquera outro raso ou circunstancia diferenciada. 

Dar a coñecer aos alumnos/as as iniciativas concretas de persoas, grupos, asociación ou 

institucións con proxectos para a paz. 

 

Educación para a saúde 

A educación para a saúde prantéxase como todas aquelas actuacións encamiñadas a favorecer 

nas persoas un xeito de pensar, de sentir, e de comportarse que desenvolva ó máximo a súa 

capacidade de vivir individual e colectivamente, en equilibrio co seu entorno físico, biolóxico 

e sociocultural. O concepto de saúde enténdese non como a mera ausencia de enfermidades, 

senón como un estado de benestar físico psíquico e social. 

OBXECTIVOS: 

Coñecer os mecanismos de funcionamento do propio corpo e ter unha imaxe axustada de si 

mesmo e das súas necesidades. 

Responsabilizarse do coidado e mellora da propia saúde a través da práctica de hábitos 

hixiénicos e dunha alimentación san e equilibrada. 

Adoptar unha actitude crítica e de rexeitamento ante as prácticas e hábitos que teñen efectos 

negativos para a saúde, como o tabaco, alcohol e drogas. 

Dar a coñecer aos alumnos/as as iniciativas concretas de persoas, grupos, asociación ou 

institucións con proxectos dentro da saúde. 

 

Educación para a igualdade e a diversidade. 

A educación para a igualdade e a Diversidade é un pilar para conseguir un centro coeducativo, 

libre de discriminación e respectuoso con todas as diversidades, no que todo o alumnado teña 

o mesmo dereito a unha educación de calidade nun ambiente escolar seguro. 

 

OBXECTIVOS: 

1. Contribuir a converter o noso centro nun espazo de liberdade e pluralidade. 

2. Promover e impulsar medidas educativas que fomenten o respecto pola diversidade 

afectivo-sexual, familiar e de identidade de xenero. 
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3. Evitar todo tipo de violencias sexuais,machistas ou lgbtfóbicas, verbais ou físicas. 

4. Fomentar a elección académica e profesional libre de estereotipos como vía de 

eliminación progresiva da segregación ocupacional vertical e horizontal. 

5. Promover o uso da linguaxe inclusiva en todolos ámbitos educativos e por parte de 

toda a comunidade educativa que contribúa a visibilización das mulleres e dos 

diversos xéneros da linguaxe. 

 

Educación vial 

Trátase de proporcionar unha educación no comportamento persoal en canto a responsabilidade 

para prever accidentes, tanto propios como de outras persoas. 

OBXECTIVOS: 

1. Velar pola propia seguridade e comportamento de xeito responsable, tendo en conta 

aos demais usuarios. 

2. Informarse e utilizar os medios para mellorar a seguridade do sistema actual. 

3. Respectar tódalas normas de circulación, na certeza de que contribuímos a 

seguridade propia e a dos demais. 

4. Dar a coñecer aos alumnos/as as iniciativas concretas de persoas, grupos, asociación 

ou institucións con proxectos dentro da educación vial. 

 

Educación do consumidor 

Diríxese a desenvolver no alumnado capacidades relativas á comprensión da súa propia 

condición de consumidor. Dos seus dereitos e deberes e do funcionamento da propia sociedade 

de consumo. Así mesmo, favorecer a resolución de problemas relacionados co consumo e 

autonomía de actuación e criterio.. Susténtase tamén nunha serie de valores como: a 

solidariedade con outros consumidores, o rexeitamento o consumismo e a degradación do 

medio ambiente. 

OBXECTIVOS: 

1. A educación do consumidor pretende contribuír o desenvolvemento integral dos 

alumnos/as. Dotándoos de conceptos, procedementos e actitudes que posibiliten 

a construción dunha sociedade de consumo cada vez máis xusta, solidaria e 

responsable, capaz de mellorar a vida dos cidadáns sen deteriorar o entorno. 

2. Adquirir e comprender ó concepto de calidade de vida e usar axeitadamente os 

recursos produtivos. 
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3. Coñecer as consecuencias que para si mesmo, para a comunidade e o medio 

ambiente teñen as decisión sobre o consumo e manexar racionalmente a 

situación adquisitiva persoal. 

4. Dar a coñecer aos alumnos/as as iniciativas concretas de persoas, grupos, 

asociación ou institucións con proxectos dentro da educación do consumidor. 

 

Educación sexual 

Os seres humanos non coñecen a sexualidade por instinto, deben aprender os seus tres aspectos 

básicos: emocional, psicolóxico e fisiolóxico. Sen embargo, na actualidade gran parte da 

educación sexual adquirise o azar, do que din e ocultan país/nais e compañeiros/as. Isto pode 

chegar a producir confusión. Unha educación axeitada nesta aspecto pode axudalos. 

OBXECTIVOS: 

1. Comprender o feito da pubertade: cambios físicos e psicolóxicos. 

2. Darse conta da influencia dos medios de comunicación, a publicidade e o 

entorno social sobre a conducta sexual das persoas. 

3. Promover a autoestima e valorar outras cualidades das persoas, e non somentes 

o aspecto físico. 

4. Coñecer as enfermidades de transmisión sexual máis frecuentes, tomando 

consciencia da necesidade de evitar as conductas de risco. 

5. Dar a coñecer aos alumnos/as as iniciativas concretas de persoas, grupos, 

asociación ou institucións con proxectos dentro da educación sexual. 

 

Educación moral e cívica. 

A educación moral e cívica é imprescindible para unha educación integral donde hai que 

desenvolver e coidar tódalas capacidades humanas. 

O modelo de educación moral que se intenta impulsar é respectuoso coa autonomía das persoas, 

pero a súa vez, orientado por criterios racionais. Basease en que non todo é igualmente correcto 

e que hai posibilidades baseadas na razón, o diálogo, e a vontade de valor que nos permiten 

determinar algún principios valiosos para dirixir a conducta humana. 

OBXECTIVOS: 

1. Detectar e criticar os aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas sociais 

vixentes. 

2. Construír formas de vida máis xustas tanto nos ámbitos interpersonais como nos 

colectivos. 
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3. Conseguir que os xoves fagan seu aquel tipo de comportamento coherente cos 

principios e normas que persoalmente se construíron. 

4. Lograr que adquiran tamén aquelas normas que a sociedade, de xeito 

democrático buscando a xustiza e o benestar social se ten dado. 

5. Adquirir as habilidades necesarias para facer coherente o xuízo e a acción moral 

e para impulsar a formación dun xeito de ser desexada. 

6. Comprender que a educación moral e cívica non debe quedarse no nivel de 

razoamentos senón que debe transcender ó ámbito dos comportamentos. 

 
6. PROXECTOS E PROGRAMAS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO  

 
6.1. INNOVACIÓN E CALIDADE EDUCATIVA  

 
6.1.1. PLAN PROXECTA:CLASE SEN FUMES 

O IES Politécnico de Vigo na identificación temperá das necesidades educativas do alumnado 

así como da educación en valores, manifesta interese por educar na  Prevención do consumo de 

drogas participando no Plan Proxecta Clases Sen Fume, considerando que a prevención do 

tabaquismo do alumnado que cursa 1º e 2º de ESO terá efectos positivos na prevención do 

consumo de outras drogas. 

O Programa desenvolveráse en 1º e 2º curso de ESO, este alumnado ten idades comprendidas 

entre os 12-14 anos, polo que se atopan no inicio da pubertade e adolescencia. Nesta idade 

cobra especial sentido abordar contidos sobre coñecemento dun mesmo e relación cos demáis, 

xa que estase a conformar unha nova identidade na que a educación para a saúde imprime unha 

serie de valores saudables que 

fomentan unha boa autoestima e favorecen relacións interpersoais positivas. 

A participación no Programa Clases Sen Fume promove a mellora da convivencia na aula xa 

que adquiren o compromiso común de non fumar durante seis meses, así como de realizar unha 

serie de actividades que fomentan o sentimento de pertenza ao grupo establecenzo relación 

persoais satisfactorias. 

OBXECTIVOS: 

1- Previr o consumo de tabaco, o alcol e outras drogas. 

2- Favorecer o autocoñemento e autoestima positiva. 

3- Mellorar a convivencia de aula, creando un sentimento de grupo e de responsabilidade 

individual e colectiva. 

4- Fomentar o esprítu crítico e potenciar a asertividade. 

5- Cumprir cos prazos de entrega das actividades a presentar no Concurso Clases Sen Fume. 
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6- Realizar o SLOGAN e ACTIVIDADE CREATIVA, que representará á clase. 

DATA DE IMPLANTACIÓN: 30 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

 

6.1.2. PROXECTO ABALAR 

A necesidade da implantación das TIC na práctica educativa diaria, a necesidade de  maximizar 

o aproveitamento dos recursos, coordinar e impulsar un cambio no modelo educativo apoiado 

na formación do profesorado e a modernización do ensino levaronnos a solicitar a integración 

no proxecto ABALAR para os curso de 1º e 2º da ESO 

DATA DE IMPLANTACIÓN: CURSO 2010/2011 

 

6.1.3. CLUB DE CIENCIA. 

O Departamento de Tecnoloxía con plena coincidencia entre os seus membros en canto a 

metodoloxía de traballo, esforzo na incorporación de procedementos comúns de aprendizaxe 

para todos os cursos como por exemplo “ traballo por proxectos” e “aprender facendo” , e os 

recursos que cada un foi elaborando e compartindo, achegou ao alumnado ao traballo en equipo, 

ao procedemento de aprendizaxe por proxectos, ao esforzo por realizar un traballo autónomo 

na aula e a reflexión á hora de sacar conclusións, fixando como obxectivo do Departamento que 

o alumnado adquira ao longo das etapas educativas de ESO e BACHARELATO un elevado 

grao destas competencias básicas. 

Ao longo destes últimos anos traballouse para fomentar e promover no Centro, 

tendo en conta o perfil do mesmo en canto ao tipo de itinerarios que oferta e a natureza dos 

Ciclos Formativos que se imparten, a oferta de materias relacionadas coas vocacións STEM, 

como a Programación en 1º ESO (o 100% do alumnado matriculado en 1º ESO a escolle como 

optativa, aproximadamente 60 alumnos/as por curso, e xa por terceiro ano consecutivo, do que 

o 46% son nenas) e tamén Robótica en 1º de Bacharelato (impartida este curso por primeira 

vez) como materias de libre configuración e de Centro e a Electrotecnia como nova materia 

optativa no noso Bacharelato de Ciencias. 

Todas estas propostas tiveron unha elevada aceptación por parte do alumnado e xunto coas 

materias de oferta obrigatoria, como as TICs, Informática, Tecnoloxía e a Tecnoloxía 

Industrial, que imparte o Departamento, constitúen un itinerario moi atractivo para o alumnado 

e máis completo para estudos posteriores do ámbito científico - tecnolóxico con respecto ao que 

ofertaba o centro en anos anteriores. 

Os profesores, así mesmo, preocupanse de mellorar a súa formación en relación 
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aos novos contidos e ao cambio de Lei fixada polas Autoridades. Realizaron cursos de 

formación en relación á impresión 3D, programación con placas Arduino e Raspberry Pi, por 

comentar a derradeira formación en relación os máis recentes envíos de material por parte da 

Consellería de Educación e incorporaron o emprego de este material á programación das 

materias impartidas. 

En este momento os nosos alumnos e alumnas xa traballan con todo este novo material, dende 

o curso pasado. 

Así mesmo estamos convencidos da necesidade de fomentar entre as alumnas do 

centro a elección destas materias de ámbito científico-tecnolóxico. Isto non se conseguirá a non 

ser que as alumnas teñan toda a información necesaria en relación aos novos itinerarios e 

estudos non obrigatorios aos que a formación tecnolóxica pode levalas, e experimenten por sí 

mesmas ao longo da etapa obrigatoria, a satisfacción que supón o traballo eficaz en grupo, 

empregando novas ferramentas tecnolóxicas, a realización dun proxecto que resolva un 

problema exposto empregando recursos multidisciplinares, como farán nos novos tipos de 

traballo aos que os levará a tecnoloxía do presente e do futuro, de maneira que satisfagan as 

mesmas necesidades emocionais e ambicións profesionais que lles fan escoller carreiras ou 

itinerarios clásicos ou tradicionais ata agora para elas.  

Para conseguir todo isto cremos que non só dende a aula fórmase ao alumnado senón que desde 

fóra da mesma, con este tipo de actividades como o Club de Ciencia ou outras que poidan 

realizarse, estaremos a axudar ao alumnado para levarse coñecementos tecnolóxicos aprendidos 

nela, a melloralos e compartilos, e a relacionarse con outros alumnos/as coas mesmas 

inquedanzas de coñecemento tecnolóxico que detectamos na aula e non dispoñemos de horario 

nin espazos para satisfacer. De ahí o noso interese en participar por exemplo nos concursos de 

Robótica con alumnado de diferentes nivéis. Conseguimos estos últimos cursos transmitir 

entusiasmo neste campo e involucrar os alumnos e alumnas de cursos superiores na formación 

de outros alumnos e alumnas de cursos inferiores. Esta formación realízase fora de horas de 

clase. Seguiremos traballando neste senso. 

A natureza da actividade “Club de Ciencia”, axudaranos a alcanzar estes obxectivos creando 

un entorno de aprendizaxe, investigación e búsqueda de información de xeito autónomo e 

crítico por parte do alumnado e pon en valor o esforzo que realizamos os Departamentos 

Tecnolóxicos dos centros de Ensino Secundario en Galicia (cada vez con menos horas nas nosas 

materias) por conseguir os obxectivos que expón a Consellería con esta actividade. 

 

DATA DE IMPLANTACIÓN: 30 DE SETEMBRO DE 2017 

6.1.4. CLUB DE LECTURA. 
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O club de lectura foi creado no curso 2016-17 a iniciativa do equipo de dinamización da 

biblioteca e como continuación de algunas actividades de dinamización realizadas de xeito 

disperso durante os cursos anteriores. A súa finalidade é: 

- Acadar o hábito e a práctica de ler como unha ferramenta de interese xeral, presente na 

vida cotia e escolar do individuo. 

- Fomentar a escritura e a lectura recreativa no tempo de lecer. 

- Intercambiar vivencias literarias. 

- Contribuir a eliminar estereotipos heterosexistas, racistas e de clase. 

- Establecer canles de comunicación entre os diferentes grupos da Comunidade educativa. 

- Impulsar o plan lector en todo o centro. 

DATA DE IMPLANTACIÓN: CURSO 2016/2017 

 

6.1.5. CONTRATO PROGRAMA 

A lexislación internacional sobre dereitos humanos, múltiples tratados internacionais e o noso 

ordeamento xurídico consagran a igualdade como principio fundamental e universal. Tanto o 

artigo 14 da Constitución do Estado, con reiterada xurisprudencia do Tribunal Constitucional 

no referido a orientación sexual da persoa, establecen con indubidábel claridade a igualdade 

ante a lei. O Estatuto de autonomía de Galiza no seu artigo 4.2. senta as bases para promover a 

igualdade efectiva entre individuos instando aos poderes públicos a promover as condicións 

para efectivizar a igualdade e a liberdade. 

Asemade, a Lei11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero e a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación 

de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia recollen capítulos 

específicos no seu articulado a respecto da adopción de medidas educativas no referido a 

igualdade e a non discriminación. 

E, xa no referido ao IES Politécnico, no Plan de Igualdade recollemos:"Promover o respecto á 

libre orientacións sexual e a identidade de xénero e o rexeitamento a todo tipo de violencia ou 

agresión sexual." e no Plan de Convivencia:"Fomentar unha actitude activa de rexeitamento a 

todo tipo de acoso sexista e homofóbico, de non participación en situacións de acoso, de apoio 

e defensa das persoas violentadas e de comunicación a calquera membro do persoal docente, 

ao seu titor ou titora, ao Departamento de Orientación ou ao Equipo directivo de situacións de 

violencia verbal ou física, agresión sexual, acoso escolar homofóbico ou accións de odio." 

Consideramos que estas referencias normativas son xustificacións claras sobre a necesidade de 

realizar accións educativas concretas sobre igualdade e diversidade sexual que superen a propia 



CONCRECIÓN CURRICULAR PÁGINA 24 DE 51 IES POLITÉCNICO DE VIGO
 

tranversalidade,que apesar de poder compartir como criterio pedagóxico, moitas ocasións fica 

en terra de ninguén e resulta difícil levala a aula ou a vida do centro educativo. 

Por todo isto: 

Aproveitaremos as nosas FORTALEZAS: 

A experiencia desenvolvida previa, ter un grupo de profesoras moi motivadas e activas 

traballando na Comisión de Igualdade e Diversidade sexual e o máis importante un grupo de 

alumnado motivado e comprometido co tema. 

Superaremos as nosas DEBILIDADES: 

A falta de formación da comunidade educativa no tema da educación afectivo-sexual, a falta de 

formación de pais e nais en temas de igualdade e diversidade sexual, a falta de protocolos para 

previr e actuar en casos de acoso machista e homófobo, a falta de protocolos para previr a 

discriminación da mocidade LGBTIQ+ e trans. 

 

DATA DE AUTORIZACIÓN:Resolución provisoria de data 19 de Xaneiro de 2018 

 

6.2. PROXECTOS EUROPEOS 
 
6.2.1. PROGRAMA ERASMUS+ 

O centro ten unha longa tradición de participación en Proxectos Internacionais, que se inician 

no curso 2007-2008 cos programas europeos para que  alumnos do C.S. Producción por 

mecanizado (plan LOXSE) realizaran as prácticas FCT de abril a xunio de 2008 na empresa 

MB Lusitana de Matrizes. SA, sita en Marinha Grande (Portugal).  

 

No seguinte curso 2008-2009 solicitouse a primeria carta Erasmus, sendo concedidas bolsas 

únicamente para a mobilidade de alumnado. 

 

Na actualidade contase coa CARTA ERASMUS+ 2021-2027.  

 

O centro está a participa en proxectos europeos a distintos niveis:, organizando movilidades de 

alumnado, de persoal do centro, e de expertos. De igual maneira é membro de varios consorcios 

coa Consellería de Educación e coa Deputación Provincial de Pontevedra; e colabora con outros 

centros educativos e universidades europeas.  

 

6.2.2. INTERCAMBIOS DE ALUMNADO 
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Ademáis dos proxectos de intercambio enmarcados dentro do programa ERASMUS+  o centro 

dende o curso 2016-2017 organiza un intercambio de alumnado de 2º curso da ESO con 

alumnado do Instituto francés de Blaise- Pascal de Sainti Flour en Aubergne. Por medio desta 

acción o alumnado de francés  pasa unha semana de estancia en Francia nos domicilios de 

alumnado francés mellorando a súa competencia no idioma, mellorando os seus hábitos sociais 

e fomentando a convivencia. 

 

7. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  
 

No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas deben 

cursar a materia de Lingua Galega e Literatura, que terá un tratamento análogo no centro ao da 

Lingua Castelá e Literatura, de xeito que se garanta a adquisición das correspondentes 

competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o establecido no artigo 7 do 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

No horario establecido como de libre configuración os centros docentes poderán optar por: 

Afondamento e/ou reforzo de algunha materia. 

Materia de libre configuración autonómica  

Materia de libre configuración do centro 

 

A oferta de materias de libre configuración do centro por cursos é a seguinte: 

ESO: 

Programación (DOG 21 de xullo de 2015) 

Xadrez (DOG 21 de xullo de 2015) 

Oratoria (DOG 21 de xullo de 2015) 

Promoción de estilos de vida saudables (DOG 21 de xullo de 2015) 

Igualdade de xénero (DOG 4 de agosto de 2016) 

 

BACHARELATO: 

1º CURSO: 
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Antropoloxía (DOG 21 de xullo de 2015) 

Literaturas Hispánicas (DOG 21 de xullo de 2015) 

 Robótica (DOG 21 de xullo de 2015) 

Reforzo de Tecnoloxia (DOG 21 de xullo de 2015) 

Reforzo de Matemáticas (DOG 21 de xullo de 2015) 

Reforzo de Portugués (DOG 21 de xullo de 2015) 

Filosofía das Relixións. (Aprobada Polo Xefe Territorial con data 16 de maio de  2016) 

Estética (Aprobada Polo Xefe Territorial con data 12 de abril de 2017) 

2º CURSO: 

Estética (Aprobada Polo Xefe Territorial con data 12 de abril de 2017) 

Holocausto e Memoria (Aprobada Polo Xefe Territorial con data 16 de maio de  2016) 

Reforzo de Tecnoloxia (DOG 21 de xullo de 2015) 

Reforzo de Matemáticas (DOG 21 de xullo de 2015) 

Reforzo de Portugués (DOG 21 de xullo de 2015) 

Electrotecnia (DOG 21 de xullo de 2015) 

 

En todo caso, respectarase o tratamento análogo das linguas cooficiais e os criterios de 

equilibrio establecidos no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. 

O Centro docente elaborará itinerarios para orientar o alumnado na elección das materias de 

opción. 

As materias de libre configuración autonómica deberán contar cun número mínimo de 10 

alumnos e/ou alumnas para seren impartidas. En caso dun nº menor precisarase a autorización 

expresa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación 
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8. CRITERIOS PARA DESEÑAR, SELECCIONAR, ORGANIZAR E AVALIAR AS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

8.1. DEFINICIONS 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado 

en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo 

momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considerar as visitas, traballos de campo, 

viaxes de estudo, conmemoracións e outras semellantes. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na 

programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo 

e nas que a participación é voluntaria. 

O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, 

organizar e facilitar este tipo de actividades. Este departamento estará integrado pola 

vicedirección, segundo as necesidades, pola ANPA, profesorado e alumnado necesario. 

 

8.2. PROGRAMACIÓN E APROBACIÓN DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS 

1. As actividades poderán ser presentadas por tódolos membros da comunidade 

escolar. 

 

2. As actividades serán propostas polos departamentos didácticos o Dpto. de 

actividades complementarias. Este departamento elaborará unha memoria  de 

actividades a realizar por trimestre que será sometida a aprobación  da CCP, e do 

Consello escolar. 

 

 

8.3. FINANCIACIÓN DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. As actividades serán financiadas polo Dpto. de actividades complementarias e o Dpto. 

didáctico que as propón nunha proporción do 55% e o 45% respectivamente. Nos casos 

de viaxes de fin de curso, ocio ou intercambios o coste será asumido polo alumnado 

participante. 

 

 

3. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVIMENTO 
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1. Para a realización das actividades que impliquen perdas de horas lectivas terase en conta 

unha distribución equilibrada ao longo do curso académico. 

2. Procurarase que no terceiro trimestre se realicen o menor número posible de actividades 

que impliquen perda de horas lectivas. 

3. Procurarase que nas dúas semanas anteriores a cada avaliación se realicen o menor 

número de actividades que impliquen perda de horas lectivas. 

4. En conmemoracións cíclicas (Nadal, Entroido, Letras Galegas....), charlas, teatro 

celebradas en horario lectivo, o alumnado que non participe nelas debe permanecer no 

centro durante ese horario, o mesmo que o profesorado que teña clase, colaborando para 

que a actividade sexa correcta 

5. Para a viaxe de estudos terase en conta o seguinte: 

a) Celebrarana o alumnado que curse 4º da ESO. 

b) Terá un sentido formativo e cultural. 

c) profesorado acompañante será elixido polo alumnado en colaboración coa 

vicedirección, sempre que aquel acepte. 

d) Non se avanzará materia naqueles grupos onde falte alumnado. 

6. Calquera outra viaxe que se realice deberá contar coa autorización da Dirección do 

Instituto e terá sempre finalidade  educativa. 

7. Nas viaxes que se fagan deberán cumprirse as seguintes normas: 

a) Non poderá participar alumnado alleo ao Centro ou doutros cursos diferentes 

aos que a organicen. O alumnado do centro que participe deberá contar coa 

autorización dos seus pais/nais ou titores legais , segundo modelos do ANEXO 

I  para actividades extraescolares e ANEXO II  para actividades 

complementarias. 

b) En caso de ser menores e viaxar ao extranxeiro deberán solicitar a 

correspondente autorización na Policia Nacional. 

c) En caso de viaxar a algún pais da UE deben levar a tarxeta sanitaria europea 

d) Realizaranse naquelas datas que a Dirección do Centro considere máis 

apropiadas dentro do calendario escolar.  

e) O alumnado poderá promover e participar en actividades encamiñadas á 

obtención de recursos para a viaxe, aprobadas pola Dirección do Centro.  



CONCRECIÓN CURRICULAR PÁGINA 29 DE 51 IES POLITÉCNICO DE VIGO
 

f) O feito de que un alumno ou unha alumna renuncie á viaxe ou sexa sancionado 

ou sancionada con non facela, non lle dará dereito a reintegro de cantidade 

algunha, agás as que fosen adiantadas a título individual.  

g) A Dirección do Centro determinará en cada caso o número mínimo de profesores 

e profesoras que acompañará ao alumnado, respectando sempre como mínimo a 

rateo de un profesor por cada 20 alumnos. Ao profesorado participante 

abonaráselle unha dieta por cada día de viaxe, que correrá a cargo do 

Departamento de Actividades complementarias e extraescolares. 

h) O alumnado ten dereito a participar nas actividades que se organicen durante a 

viaxe, respectando sempre as indicacións do profesorado.  

i) As viaxes incluirán un número mínimo de actividades culturais planificadas, que 

serán obrigatorias para todos os alumnos e todas as alumnas e non poderán 

ausentarse nin separarse do grupo sen permiso do profesorado.                                        

j) Para saídas puntuais, o alumnado deberá obter a autorización do profesorado, 

respectando as normas e os horarios que lle estableza.  

k) Observarán en todo momento as normas de aseo e hixiene persoal e coidarán do 

bo estado das habitacións e aquelas instalacións e medios de transporte que 

utilicen, procurando sempre colaborar cos compañeiros e compañeiras e 

respectar as persoas e o contorno.  

l) Serán responsables dos danos que poidan ocasionar e estarán obrigados a 

reparalos, individualmente, se se pode determinar o individuo responsable, e 

colectivamente se fosen varias persoas ou non se puidese determinar á autoría.  

m) O alumnado deberá indicar ao profesorado se toma algún medicamento ou se ten 

algún problema de saúde. Os membros do grupo virán provistos de tarxeta 

sanitaria.  

n) Seguirán as indicacións da organización sobre a equipaxe. Non portarán 

elementos que puidesen supoñer perigo para si ou para o resto de grupo e faranse 

cargo das súas pertenzas sen que a organización responda das perdas ou 

deterioros que se puidesen producir.  

o) Calquera incumprimento das presentes normas poderá ser sancionado polo 

profesorado inmediatamente. Se a falta fose grave ou reiterada poderá o equipo 

docente acordar a devolución do alumno o da alumna á súa casa, estea onde 

estea, correndo total e exclusivamente os seus pais e as súas nais cos gastos que 

iso ocasione.  
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p) A Dirección do Centro e a Asociación de Pais e Nais de Alumnos e Alumnas 

colaborarán en todo momento na organización e seguimento destas viaxes 

escolares.  

 

9.- No caso de viaxe ou saída escolar haberá un modelo para entregar ás nais e aos pais 

ou representantes legais do alumnado no que constarán: Características da actividade, 

calendario con hora de saída e de chegada aproximada, itinerario, membros do 

profesorado acompañante. Este modelo irá acompañado dunha autorización escrita e 

asinada polas nais ou polos pais ou representantes legais.  

 

9.- Se algún alumno ou algunha alumna non vai á actividade complementaria terá que 

traer asimesmo unha xustificación dos/das pais/nais, das persoas titoras legais, na que 

estes expresen os motivos, e será atendido no centro polo profesorado que lle 

corresponda, ou no caso de éstes asistir a actividade, polo profesorado de garda, 

realizando as actividades previstas polo profesorado da asignatura 

 

 

9. CANAIS DE COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ALUMNADO (MODELO UNIFICADO DE 
INFORMACIÓN SOBRE AS PROGRAMACIÓNS, USO DA AXENDA ESCOLAR, USO DA PÁXINA 
WEB, REUNIÓNS, TITORÍAS PAIS, AULA VIRTUAL...) 

 
Os canles de comunicación coas familias son os seguintes: 

 

1. No mes de abril de cada ano, e previo ao proceso de solicitude de praza, convócase aos 

pais/nais dos centros de primaria adscritos. Esta reunión é convocada pola Dirección e 

a súa finalidade é dar a coñecer o centro. 

2. No mes de setembro, antes do inicio de clase convócase aos pais/nais do novo alumnado 

do Instituto. Esta reunión é convocada pola Dirección, e  a súa finalidade é explicar as 

normas de funcionamento do centro, horarios e aclarar todo tipo de dúbidas. 

3. Antes de rematar o mes de setembro, ou na primeira semán de outubro, o titor ou titora 

de cada grupo realizará unha reunión cos pais /nais do seu grupo, para informalos de 

todo o relativo o funcionamento do curso, horarios de titoría, medios para solicitar unha 

reunión… 

4. O horario de atención aos pais/nais fixarase no horario do profesorado en función das 

disponibilidades. 
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5. Ao final de cada trimestre enviarase o boletín de notas a casa a través do alumnado. 

Neste boletín figurarán as notas das diversas materias, as faltas de asistencia a clase, as 

observacións que faga a xunta de avaliación. O resgardo de dito boletín devolverase 

asinado polo pai/nai ou titor legal do alumno/a en caso de ser éste menor de idade. 

6. O alumnado de 1º e 2º da ESO disporán de axenda escolar entregada polo centro como 

medio de comunicación coas familias. 

7. Os pais/nais do alumnado da ESO que así o desexen poden darse de alta na aplicación  

abalar móbil, a través da cal reciben toda a información relevante sobre o seu fillo/a, 

solicitar citas co titor/a… 

8. Na páxina web do centro recolleranse as seguintes informacións para as familias: 

- Programacións didácticas dos distintos departamentos. 

- Acceso á aula virtual 

- Calendario do curso, horarios e datas de examens e avaliacións. 

- Actividades extraescolares programadas. 

- Novas de interese. 

- Solicitude de certificados. 

- Acceso ao blog da biblioteca. 

- Información sobre os procesos de admisión e matrícula 

- Información sobre becas, libros… 

- Servizo de orientación profesional e bolsa de emprego 

 
10. AVALIACIÓN DO ALUMNADO: 
ESO 
1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes para a 

comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da etapa os criterios 

de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se recollen no 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. 

2. Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán os incluídos na 

devandita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao seguinte curso ou a obtención do 

título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria. 

3. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será 

continua, formativa e integradora. 

4. No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou dun alumno 

non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en 
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calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, con especial seguimento da 

situación do alumnado con necesidades educativas especiais, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

5. A avaliación das aprendizaxes das alumnas e dos alumnos terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

6. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora e deberán terse en 

conta como referentes últimos, desde todas e cada unha das materias ou ámbitos, a consecución dos 

obxectivos establecidos para a etapa e o desenvolvemento das competencias correspondentes. O 

carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de xeito diferenciado a 

avaliación de cada materia ou ámbito tendo en conta os seus criterios de avaliación e, de ser o caso, 

os estándares de aprendizaxe de cada unha delas. 

7. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. Así mesmo, 

farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbitos pendentes, se for o caso. A 

derradeira destas tres avaliacións realizarase nas datas que se determinen na norma que estableza o 

calendario escolar para cada curso. 

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades 

de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña materias 

ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente 

realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das 

correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos 

farase efectiva na avaliación final de curso. 

9. Na avaliación final de cada curso realizarase unha valoración das competencias clave. Os resultados 

expresaranse nos termos de insuficiente (IN), para as cualificacións negativas, e suficiente (SU), ben 

(BE), notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as cualificacións positivas. 

10. A persoa titora recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións e os acordos acadados 

referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto. 

11. As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e á titulación do alumnado, 

ás medidas de atención á diversidade e a todas as que incidan no proceso educativo do alumnado. De 

non existir unanimidade no equipo docente, a toma de decisións requirirá o acordo favorable da 

maioría simple dos seus membros. 
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BACHARELATO 

1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes para a 

comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da etapa os criterios 

de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se recollen no 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. 

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as distintas 

materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de 

ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

3. O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se a alumna ou o alumno logrou os 

obxectivos e alcanzou o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 

4. O alumnado que non supere algunha materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa 

finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria nas datas 

que se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso. 

5. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. Así mesmo, 

farase o seguimento da recuperación das materias pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres 

sesións poderá coincidir coa avaliación final do período ordinario. Haberá, así mesmo, unha sesión de 

avaliación logo da realización das probas extraordinarias. As avaliacións finais ordinaria e 

extraordinaria realizaranse nas datas que se determinen na norma que estableza o calendario escolar 

para cada curso. 

6. No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a realización da avaliación final 

ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, o centro educativo organizará a 

impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización da avaliación de acceso á 

universidade e das probas extraordinarias. 

No primeiro curso de bacharelato, o período abranguido desde a realización da avaliación final 

ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación e á realización das probas 

extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

7. Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións numéricas de cero a 

dez sen decimais, e consideraranse negativas as cualificacións inferiores a cinco. Cando o alumnado 

non se presente ás probas extraordinarias consignarase non presentado/a (NP). 

8. A persoa titora recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións e os acordos acadados 

referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto. 
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9. As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e á titulación do alumnado, 

ás medidas de atención á diversidade e a todas as que incidan no proceso educativo do alumnado. De 

non existir unanimidade no equipo docente, a toma de decisións requirirá o acordo favorable da 

maioría simple dos seus membros. 

 

b) Documentos de avaliación 

Ata a implantación das modificacións introducidas pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de 

decembro, no currículo, na organización e nos obxectivos das ensinanzas de educación 

primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, os documentos oficiais de 

avaliación, así como o procedemento de expresión dos resultados de avaliación axustaranse ao 

previsto, para a educación primaria, no artigo 14 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo 

que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e para 

a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, na disposición adicional quinta do 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, aínda que se terán en conta as 

condicións que se establecen a seguir: 

a) As actas de avaliación dos diferentes cursos de educación secundaria obrigatoria 

pecharanse ao termo do período lectivo ordinario. As actas de bacharelato pecharanse 

ao final do período lectivo despois da convocatoria ordinaria, e logo da convocatoria 

extraordinaria 

b) Igualmente, no historial académico de educación educación secundaria obrigatoria 

consignaranse os resultados da avaliación que terá lugar ao finalizar o curso, sen 

distinción de convocatorias. 

c) As seguintes medidas curriculares e organizativas aplicadas reflectiranse nos 

documentos oficiais de avaliación do alumnado, respectivamente, coas seguintes 

iniciais: 

- RE: reforzo educativo. 

- ACS: adaptación curricular. 

- EC: enriquecemento curricular. 

- AF: agrupamento flexible. 
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I. AVALIACIÓN INICIAL. 

 
Cada curso durante as primeiras semáns de clase levarase a cabo unha avaliación inicial de 

seguimento de todolos niveis educativos: ESO, BACHARELATO e FP, e así aparecerá 

contemplada no calendario escolar. 

A finalidade desta avaliación é a seguinte: 

- ESO e BACHARELATO: ademáis de facer o seguimento do curso e recopilar 

información, adoptar decisión sobre alumnado susceptible de recibir alguna medida de 

apoio ou de atención a diversidade: incorporación a un agrupamento específico, 

exención do 2º idioma, adaptacións curriculares. 

- FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de 

avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación 

previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá 

servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.  

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información 

dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especifica-

mente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o 

compoñan.  

O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente nela 

recolleranse nunha acta, da cal se entregará copia na xefatura de estudos, incluíndo 

especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización na duración das 

ensinanzas,. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o 

alumnado. 

II. CRITERIOS  XERAIS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE CURSO/ETAPA EP/ESO/BAC. 
 

ESO 

As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán 

adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna 

respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das 

competencias correspondentes. 
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A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as 

medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno 

ou da alumna. 

Promoción de curso. 

1. Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o 

equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a súa 

promoción. A decisión será adoptada de xeito colexiado, atendendo á consecución dos 

obxectivos, ao grao de adquisición das competencias establecidas e á valoración das medidas 

que favorezan o progreso da alumna ou do alumno, e tendo en conta os criterios de promoción. 

2. Para os efectos do disposto no punto anterior, acadará a promoción dun curso a outro o 

alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nunha 

ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas do propio curso e 

as de cursos anteriores. Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a 

promoción dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións 

seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias nas que estea 

matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite 

seguir con éxito o curso seguinte. 

c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de recuperación. 

d) Que o equipo docente estime que a devandita promoción beneficiará a súa evolución 

académica. 

3. O alumnado que acade a promoción de curso con materias sen superar deberá seguir un plan 

de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa superación. 

4. Para a elaboración e o seguimento do plan de reforzo ao que se refire o punto anterior, 

seguirase o establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve 

o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado 

dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

5. O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo curso. A 

permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase 
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logo de esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de 

aprendizaxe da alumna ou do alumno. En todo caso, a permanencia no mesmo curso 

planificarase de maneira que as condicións curriculares se adapten ás necesidades do alumnado 

e estean orientadas á superación das dificultades detectadas, así como ao avance e ao 

afondamento nas aprendizaxes xa adquiridas. Estas condicións recolleranse nun plan específico 

personalizado con cantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado. 

6. Para a elaboración e o seguimento do plan específico personalizado ao que se refire o punto 

anterior, seguirase o establecido no artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se 

desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade 

do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten 

as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

7. En todo caso, a alumna ou o alumno poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez, e 

dúas veces como máximo ao longo do ensino obrigatorio. De xeito excepcional poderase 

permanecer un ano máis no cuarto curso, aínda que se esgotase o máximo de permanencia, 

sempre que o equipo docente considere que esta medida favorece a adquisición das 

competencias establecidas para a etapa. Neste caso poderase prolongar un ano o límite de idade 

ao que se refire o artigo 4.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

BACHARELATO 

1. Ao finalizar o primeiro curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o 

equipo docente de cada alumna ou alumno adoptará a decisión sobre a súa promoción ao 

segundo curso. 

2. As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando 

superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo a alumna ou o 

alumno deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración 

autonómica só se computará Lingua galega e literatura, con independencia de que as alumnas 

e os alumnos poidan cursar máis materias do devandito bloque. 

3. O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con materias pendentes deberá 

matricularse delas e cursalas ao longo do curso. Os centros educativos organizarán as 

consecuentes actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

tendo en conta que a avaliación destas materias terá que ser anterior á das materias de segundo 

curso. 
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4. As alumnas e os alumnos do primeiro curso de bacharelato que non cumpran as condicións 

de promoción establecidas deberán matricularse de todas as materias e repetir o curso na súa 

totalidade. 

5. A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI do Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, estará condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro 

curso indicadas no devandito anexo, por implicar continuidade. 

Non obstante, o alumnado poderá matricularse de materias troncais de opción ou específicas de 

segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado 

que a imparta considere que a alumna ou o alumno reúne as condicións necesarias para poder 

seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar a materia de 

primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será computable 

para os efectos de modificar as condicións nas que acadou a promoción a segundo. 

6.As alumnas e os alumnos que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa 

nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias 

superadas ou poderán optar, así mesmo, por repetir o curso completo. Neste último caso, non 

se manterán as cualificacións das materias do devandito curso que a alumna ou o alumno tivera 

superado previamente. 

FP ESPECÏFICA 

O alumnado poderá formalizar a matrícula no segundo curso cando teña superados todos os módulos 

do primeiro curso ou se a suma da duración do módulo ou dos módulos pendentes non supera as 300 

horas. En todo caso, cando un alumno ou unha alumna non logren a promoción deberán repetir os 

módulos profesionais non superados, para o cal deberán formalizar a matrícula no mesmo curso e se 

incorporarán ao grupo de alumnado correspondente. (art. 4, Orde 12/7/2011). 

 
III. CRITERIOS DE TITULACIÓN (ESO-BAC- FP BÁSICA). 

 
ESO 

1. Ao finalizar o cuarto curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo 

docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a súa titulación. 

A decisión será adoptada de xeito colexiado, atendendo á adquisición das competencias 

establecidas e á consecución dos obxectivos da etapa, sen prexuízo do establecido no artigo 7.2 

desta orde, e tendo en conta os criterios de titulación. 
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2. Para os efectos do disposto no punto anterior, obterá o título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria o alumnado que supere todas as materias ou ámbitos cursados. Ademais 

de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do título por parte dunha 

alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea 

matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias 

establecidas. 

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da 

etapa. 

2. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria será único e expedirase sen 

cualificación. 

3. As alumnas e os alumnos recibirán, ao concluíren a súa escolarización na educación 

secundaria obrigatoria, unha certificación oficial na que constará o número de anos cursados e 

o nivel de adquisición das competencias da etapa. 

4. O alumnado que, logo de finalizado o proceso de avaliación do cuarto curso de educación 

secundaria obrigatoria, non obteña o título e supere os límites de idade establecidos no artigo 

4.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, tendo en conta así mesmo a 

prolongación excepcional da permanencia na etapa que prevé a propia lei no artigo 28.5, 

poderao facer nos dous cursos seguintes a través da realización de probas ou actividades 

personalizadas extraordinarias das materias que non superase, de acordo co currículo 

establecido e coa organización e instrucións que dispoña a Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional. 

b) Obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria desde a 

formación profesional básica 

A superación da totalidade dos módulos incluídos nun ciclo de formación profesional básica 

conducirá á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

BACHARELATO 

Título de bacharel 

1. O título de bacharel acredita o logro dos obxectivos establecidos para a etapa e a adquisición 
das competencias correspondentes. 
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2. Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous 
cursos de bacharelato. 

3. Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por 
unha alumna ou un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que se cumpran 
ademais todas as condicións seguintes: 

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias 

e os obxectivos vinculados a ese título. 

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da 

alumna ou do alumno na materia. 

c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias 

para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa 

cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola 

que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo 

considerarase a nota numérica obtida na materia non superada. 

4. O título de bacharel será único e expedirase con expresión da modalidade cursada e da nota 

media obtida, que se obterá calculando a media aritmética das cualificacións de todas as 

materias cursadas, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á 

centésima. 

5. Para os efectos do cálculo da nota media para o alumnado que cambia de modalidade ou de 

materia en segundo curso, só se terán en conta as cualificacións das materias cursadas que como 

mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata. 

Obtención do título de bacharel desde outras ensinanzas 

1. O alumnado que teña o título de técnica ou técnico en formación profesional poderá obter o 

título de bacharel pola superación das seguintes materias: 

a) Filosofía. 

b) Historia de España. 

c) Lingua castelá e literatura I e II. 

d) Lingua galega e literatura I e II. 

e) Primeira lingua estranxeira I e II. 
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2. Ademais das citadas no punto anterior, cumprirá que este alumnado teña superadas as 

seguintes materias, en función da modalidade do título que desexe obter: 

− Modalidade de Ciencias: Matemáticas I e II. 

− Modalidade de Humanidades e ciencias sociais: 

• Para o itinerario de Humanidades, Latín I e II. 

• Para o itinerario de Ciencias sociais, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e II. 

− Modalidade de Artes: Fundamentos da arte I e II. 

3. Tamén poderá obter o título de bacharel na modalidade de Artes o alumnado que teña o título 

de técnica ou técnico en artes plásticas e deseño, e o alumnado que superara as ensinanzas 

profesionais de música ou de danza, e supere as materias establecidas no punto 1 deste artigo, 

e as correspondentes á citada modalidade conforme o punto 2. 

4. A nota que figurará no título de bacharel deste alumnado deducirase da seguinte ponderación: 

a) O 60 % da media das cualificacións obtidas nas materias cursadas en bacharelato. Para estes 

efectos, só se terán en conta as cualificacións das materias cursadas ás que se refiren os puntos 

1 e 2 deste artigo, que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade 

pola que se remata. 

b) O 40 % da nota media obtida nas ensinanzas mediante as que se accede á obtención do título, 

calculada conforme o establecido nos respectivos reais decretos de ordenación das mesmas. 

Obtención do título de bacharel polo réxime de persoas adultas 

1. Os alumnos e as alumnas que cursen o bacharelato polo réxime para persoas adultas obterán 

o título sempre que obtivesen avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de 

bacharelato, ou en todas as materias agás unha. Neste último caso, deberanse reunir as 

condicións seguintes: 

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias 

e os obxectivos vinculados a ese título. 

b) Que non se produciu un abandono da materia por parte da alumna ou do alumno, 

conforme os criterios establecidos por parte dos centros no marco do disposto pola 

consellería con competencias en materia de educación. 

c) Que a alumna ou o alumno se presentou a todas as probas e realizou todas as actividades 

necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 
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d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa sexa 

igual ou superior a cinco. 

2. Así mesmo, o alumnado que curse estas ensinanzas e se atope en posesión dalgún dos títulos 

aos que se refire o artigo 16 desta orde poderá obter o título de bacharel mediante o 

procedemento previsto no citado artigo. 

FP ESPECÍFICA 

Segundo o Capítulo XII (“Titulación e acreditación”) da Orde de 12 de xullo de 2011 o 

alumnado poderá titular no ciclo formativo a partir dos criterios que se relacionan: 

 Para a obtención do título de técnico ou de técnico superior, cumprirá acreditar a 

superación de todos os módulos profesionais de que conste o correspondente ciclo 

formativo, así como cumprir os requisitos de acceso a el. 

 Aqueles que non superasen na súa totalidade as ensinanzas de cada un dos ciclos 

formativos, dos cursos de especialización, ou que se matriculen nos programas 

formativos específicos para determinados colectivos, terán dereito a que se lles expida 

un certificado académico dos módulos profesionais superados, o cal terá, ademais dos 

efectos académicos, efectos de acreditación parcial acumulable das competencias 

profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación 

Profesional.  

 O alumnado do réxime de persoas adultas que non superase algún módulo profesional 

terá dereito, de ser o caso, a que se lle expida un certificado académico das unidades 

formativas de menor duración do módulo profesional superadas, co fin de facilitar a 

formación permanente ao longo da vida. A superación de todas as unidades formativas 

do módulo profesional dará dereito á certificación deste. 

 
IV. PROCEDEMENTO PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS EN 

BACHARELATO. 
 

O alumnado poderá cursar en 2º curso materias condicionadas á superación das correspondentes 

materias do 1º curso non cursadas en primeiro. 

Esta acreditación poderá realizarse polas seguintes vías: 

- Cursando ou superando a correspondente materia de primeiro. 

- En caso de non cursar a correspondente materia de primeiro curso, poderá matricularse na de 

2º curso, sempre que o profesorado considere que o alumno/a reúne as condicións necesarias 

para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. 
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Esta decisión adoptarase segundo criterios obxectivos e avaliables, para o cal o departamento 

didáctico correspondente realizará unha proba. 

A data límite para realizar esta acreditación será antes do inicio das actividades lectivas 

 
V. PROTOCOLO PARA A ELABORACIÓN DE PLANS ESPECÍFICOS PARA ALUMNADO QUE 

PERMANEZA UN ANO MÁIS NO CURSO. 
 

Na avaliación final do curso,  decidirase que medidas de atención a diversidade, dentro das 

liñas de atención a diversidade contempladas no PXAD, se aplicarán no próximo curso para 

a recuperación de aprendizaxe dos alumnos que repitan curso. 

 

A decisión adoptada exporase no informe de avaliación final do curso. 

En todo caso, débese ter en conta o seguinte: 

- ESO: Estudiar que casos son susceptibles de incorporarse a un programa PMAR. 

- BACHARELATO: O alumnado do 1º curso de bacharelato que non cumpran coas 

condicións de promoción, deberán matricularse en todas as materias e repetir curso na 

súa totalidade. 

 
VI. CRITERIOS XERAIS PARA TRATAMENTO DAS MATERIAS PENDENTES. 
 

En función da disponibilidade de horario lectivo do profesorado, cada curso, no momento 

da elaboración de horarios terase en conta a oferta dunha sesión de clase en horario de tarde 

para recuperación de aquelas materias que teñan suspensas. 

A asistencia a estas clases de recuperación terá carácter obrigatorio. 

O protocolo que se aplicará para o alumnado con materias pendentes é o seguinte: 

ESO: 

- Os departamentos, nas súas programacións didácticas, incluirán as actividades para o 

alumnado conmaterias pendentes de cursos anteriores, así como a forma da que dispón 

o alumnado para superar os estándares de aprendizaxe correspondentes a materias de 

cursos anteriores. 

- No caso do alumnado que pase a formar parte dun programa de mellora do aprendizaxe 

e rendemento (PMAR) que teñan alguna materia pendente que forme parte dos ámbitos, 
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será o profesorado de dito ámbito, en coordinación co departamento didáctico de dita 

materia, quen estableza a maneira de recuperar dita materia pendente. 

- Unha vez transcurrido o inicio de curso e se recibise a información do alumnado de 

nova incorporación en cursos diferentes ao primeiro, elaborarase desde xefatura de 

estudios un listado do alumnado coas asignaturas que teñen pendentes de cada 

departamento 

- Xefatura de estudios coa información remitida polos departamentos realizará un 

informe individualizado coa información relativa a todalas materia pendentes dun 

determinado alumo/a, coas actividades que teñen que realizar e os examens que tuveran 

que facer. Ditos informe serán entregados ao titor/a que informará á familia. 

- Durante o curso, á atención ao alumnado con materias pendentes corresponderá  ao 

profesorado da materia respectiva en cursos superiores. No caso que o/a alumno/a deixe 

de cursar a asignatura, será o departamento didáctico o que se encargue. 

- A avaliación do alumnado con materias pendentes realizarase previamente a sesión de 

avaliación do curso no que se encontré o alumnado correspondente. 

BACHARELATO. 

- Os departamentos, nas súas programacións didácticas, incluirán as actividades para o 

alumnado conmaterias pendentes de cursos anteriores, así como a forma da que dispón 

o alumnado para superar os estándares de aprendizaxe correspondentes a materias de 

cursos anteriores. 

- Unha vez transcurrido o inicio de curso e se recibise a información do alumnado de 

nova incorporación en cursos diferentes ao primeiro, elaborarase desde xefatura de 

estudios un listado do alumnado coas asignaturas que teñen pendentes de cada 

departamento 

- Xefatura de estudios coa información remitida polos departamentos realizará un 

informe individualizado coa información relativa a todalas materia pendentes dun 

determinado alumo/a, coas actividades que teñen que realizar e os examens que tuveran 

que facer. Ditos informe serán entregados ao titor/a que informará á familia. 

- A superación das materias de segundo curso que sexan de carácter progresivo estará 

condicionada á avaliación positiva das correspondentes de primeiro. Esta circunstancia 

consignarase nos documentos de avaliación, nas materias de segundo que corresponda. 
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VII. PROCEDEMENTO DE REVISIÓN E DE RECLAMACIÓNS AO LONGO DO CURSO E ÁS 
CUALIFICACIÓNS FINAIS. 

 
Durante o curso, o día de entrega de notas, en cada avaliación, o profesorado permanecerá no 

centro durante os períodos de tempo indicados para atender as posibles reclamacións do 

alumnado.  

ESO , FP e 1º de Bacharelato 

As reclamacións contra as cualificacións finais seguirán o seguinte procedimento: 

Despois das aclaracións oportunas co profesor/a , se procede, o/a alumno/a (no caso dos maiores 

de 18 anos) ou o seu representante legal , pai/nai (no caso dos menores de 18 anos) poderán 

solicitar por escrito a revisión da cualificación no prazo de dous días lectivos a partir daquel en 

que se produciu a súa comunicación, baseada nos seguintes puntos: 

- A avaliación que se levou a cabo non foi adecuada aos contidos, criterios de avaliación 

e estándadres de aprendizaxe avaliables que se recollen na programación didáctica. 

- Os procedimentos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados 

conforme o sinalado na programación didáctica. 

- A aplicación dos criterios de cualificación e avaliación establecidos na programación 

didáctica para a superación da área ou materia non foi correcta. 

Unha reclamación que non se ateña a estes puntos non sera atendida. 

A solicitude de revisión, será tramitada apolo/a xefe/a de estudios que o trasladará ao xefe/a de 

departamento, que o comunicará ao profesor/a titor/a do alumno/a. 

O departamento resolverá nun prazo máximo de dous días. 

A dirección resolverá nun prazo de 5 días contados a partir do día seguinte ao da presentación 

da reclamación. 

No caso de  que persista o desacordo coa cualificación final do curso obtido nunha materia, o 

alumno/a , ou os seus pia/nais ou titores legais poderán presentar por escrito a Dirección do 

centro, no prazo de 2 días hábiles a partir da última comunicación, reclamación ante as xefaturas 

territoriais. 

O tempo máximo para a resposta da xefatura territorial ás reclamacións da ESO e bacharelato 

será de 15 días, e de 10 días no caso de FP. 
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2º de BACHARELATO 

As reclamacións contra as cualificacións finais de 2º de bacharelato , presentaranse por escrito 

, no centro no que se cursaran, dirixidas a Dirección nos prazos indicados na circular que ao 

respecto se publica cada curso académico 

A solicitude de revisión, será tramitada apolo/a xefe/a de estudios que o trasladará ao xefe/a de 

departamento, que o comunicará ao profesor/a titor/a do alumno/a. 

A Dirección do centro establecerá o calendario do  presente procedimento, e deberá fixar a data 

do acto no que se procederá a entregar aos interesados/as a resolución do departamento. No 

devandito acto a lumno, ou laumna, ou os seus representantes legais, asinarán unha copia da 

resolución na que se fará constar a data e hora de entrega. 

No prazo de 24 horas, contadas adesde a notificación da resolución a que se refire o apartado 

anterior, o/a alumno/a, ou os seus representantes legais, poden solicitarpor escrito que a 

Dirección remita o expediente de reclamación ao/á presidente/a da comisión de supervisión. 

A comisión de supervisión resolverá no prazo máis breve posible e, en todo caso, antes do inicio 

da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade. 

 
VIII. CRITERIOS XERAIS DO OUTORGAMENTO DE MENCIÓNS HONORÍFICAS.  

 
1.MATRÍCULA DE HONRA NA ESO. 

1. As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso, obtivesen unha 

nota media do cuarto curso igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de 

matrícula de honra. A devandita mención poderá concederse, como máximo, a un número 

de alumnas ou alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado 

matriculado no centro docente no cuarto curso. 

En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no cuarto curso de 

educación secundaria obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse unha mención de 

matrícula de honra. 

2. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de 

avaliación da alumna ou do alumno. 

3. Os criterios para a concesión das mencións de matrícula de honra ao alumnado serán: 

- Concederanse todalas matrículas de honra posibles según o establecido no apartado 1 
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- Iranse otorgando de maior a menor nota ata esgotar o número de matrículas posibles 

 

3. En caso de empate oscriterios de prioridade a ter en conta son: 

1º .  Nota media da etapa. 

2º.  En caso de empate farase unha nova nota media coas notas reais, con dous decimais, 

obtidas polos/as alumnos/as en todas as materias. 

3º. En caso de producirse un novo empate terase en conta a media das notas reais, con dous 

decimais, obtidas polo/as alumnos/as nas materias comúns. 

 

2.MATRÍCULA DE HONRA NO BACHARELATO. 

1. O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo curso, obtivese unha nota 

media do segundo curso igual ou superior a nove puntos poderá recibir a mención de 

matrícula de honra. A devandita mención poderá concederse, como máximo, a un número 

de alumnos ou alumnas igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado 

matriculado no centro docente no segundo curso. 

En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no segundo curso 

de bacharelato sexa inferior a vinte, poderá concederse unha distinción de matrícula de 

honra. 

2. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de 

avaliación da alumna ou do alumno. 

3. Os criterios para a concesión das mencións de matrícula de honra ao alumnado serán: 

- Concederanse todalas matrículas de honra posibles según o establecido no apartado 1 

- Iranse otorgando de maior a menor nota ata esgotar o número de matrículas posibles 

- En caso de empate,os criterios de prioridade a ter en conta son: 

1º. Maior nota media do 2º curso de bacharelato. 

2º. Maior nota media en todo o bacharelato. 

3º. En caso de empate na puntuación, terase en conta a media das notas das asignaturas 

troncais. 
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4º. En caso de persistir o empate terase en conta a media das notas das asignaturas 

propias de modalidade. 

As notas medias arredondaranse a 2 decimais. 

 

3.MATRICULA DE HONRA NOS CICLOS FORMATIVOS 

Consonte o establecido no artigo 26.4 da Orde de 12 de xullo de 2011, os/as alumnos/as 

que obteñan unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos poderán 

recibir a mención de matrícula de honra. O nº de matrículas de honra que se poderán 

conceder por cada grupo de alumnos/as matriculados/as con opción de titular nun 

determinado ciclo formativo será como máximo de dúas. Non obstante, no caso de que o nº 

de alumnos/as matriculados/as con opción de titular no ciclo formativo no curso académico 

sexa inferior a vinte, só poderá conceder unha matrícula de honra. 

 A mención da matrícula de honra só se poderá realizar no mes de xuño logo de realizada a 

avaliación final de módulos correspondente. No caso de que o alumnado beneficiario 

remátase o ciclo formativo noutro mes do curso, a mención de matrícula de honra será 

consignada cunha dilixencia nos documentos de avaliación do/a alumno/a. 

En caso de empate os criterios de prioridade a ter en conta son: 

1º .  Nota media do ciclo. 

2º.  En caso de empate farase unha nova nota media coas notas reais, con dous decimais, 

obtidas polos/as alumnos/as en todos os módulos. 

3º.  En caso de empate na puntuación, farse unha nova nota media coas notas reais, con dous 

decimais, obtidas polos/as alumnos/as nos módulos excepto o de proxecto. 

 

 
11. CRITERIOS XERAIS DA AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E DO PROCESO 

ENSINANZA APRENDIZAXE. CONCRECIÓN DOS INDICADORES DE LOGRO (MODELO DE 
ACTA). 
 
A avaliación é un elemento esencial do proceso de ensino aprendizaxe que debe aplicarse 

tanto ó aprendizaxe dos alumnos/as como a revisión da propia práctica docente. 

A avaliación consiste nun proceso continuo que nos permite recoller sistematicamente 

información relevante, co obxecto de reaxustar a intervención educativa de acordo cos 
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aprendizaxes reais do alumnado. 

A finalidade da avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe de cada alumno/a, 

o funcionamento do grupo clase e a nosa propia práctica. 

A partir do Proxecto Curricular de Etapa, cada profesor/a, no momento da preparación das 

clases, concretará: os criterios de avaliación, os procedementos e tempos máis adecuados 

para realizala e para asegurar a necesaria información tanto aos propios alumnos/as como 

as familias e o resto do equipo educativo. Ao largo do proceso debemos axustarnos, o máis 

posible, a aplicación real destas previsións. 

 

 

 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONS E 
PROPOSTAS DE 

MELLORAS 

1 

Teño en conta o procedemento xeral, que concreto na 
miña programación de aula, para a avaliación dos 
aprendizaxes de acordo co Proxecto Curricular e, en E. 
Secundaria, coa programación de área. 

  

2 

Aplico criterios de avaliación e no caso de Ed. 
Secundaria criterios de cualificación (ponderación do 
valor de traballos, das probas, tarefas de clase...) en 
cada un dos temas de acordo co Proxecto Curricular e, 
no seu caso, as programacións de áreas... 

  

3 

Realizo unha avaliación inicial a principio de curso, para 
axustar a programación, na que teño en conta o informe 
final do titor anterior, e de outros profesores, e do 
Equipo de Orientación Educativa e Psicopedagóxica 
e/ou Departamento de Orientación. 

  

4 
Contemplo outros momentos de avaliación inicial: ó 
comezo dun tema, de Unidade Didáctica, de novos 
bloques de contido... 

  

5 
Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de 
maneira equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos (conceptuais, procedementais, actitudinais). 

  

 

O procedemento esencial é a autoavaliación, enfocada como proceso de reflexión conxunta do 

profesorado sobre o deseño e desenvolvemento do currículo, sobre os acordos tomados, e as 

dificultades atopadas. En calquera caso, os instrumentos básicos propostos son: Informes do 

Claustro e Consello Escolar, reunión de Departamentos didácticos e equipos educativos, sesión 

de avaliación, reunión co inspector de referencia… 
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Así, convértense en axentes avaliadores: Profesores/as, titores/as. Pais/nais, alumnos/as e 

servizo de Inspección. 

 
12.  DECISIÓNS E CRITERIOS XERAIS NA ELABORACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS (MODELO UNIFICADO, DATAS DE ENTREGA, DATAS DE 
REVISIÓN, GUIÓN REVISIÓN...) 

 

Os departamentos didácticos elaborarán, antes do comezo do curso académico e para a súa 

inclusión no Plan anual do Centro, a programación didáctica das ensinanzas que teñen 

encomendadas, seguindo as directrices xerais establecidas pola CCP, baixo a coordinación e 

dirección do Xefe ou Xefa de Departamento. 

Para elaborar as programacións debe partirse das seguintes fontes de información: 

 As finalidades educativas do Centro. 

 O Proxecto Curricular do Centro. 

 A memoria final do curso anterior. 

 A análise do contexto. 

 O currículo básico prescrito dende a Administración. 

 A experiencia derivada da práctica docente. 

A programación didáctica dos departamentos de ESO e Bacharelato incluirá 

necesariamente, os seguintes aspectos para cada unha das áreas e materias e asignadas: 

 

- Introducción e contextualización 

- Contribuciónao desenvolvimento das competencias clave. Concreción que recolla a 

relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dod 

perfís competenciais. 

- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 

- Concreción para cada estandar de aprendizaxe avaliable de: 

1º. Temporalización. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

3º. Procedimentos e instrumentos de avaliación. 

- Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

- Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

- Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

- Indicadores de logro para avalilar o proceso de ensino e a práctica docente. 

- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
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pendentes. 

- Organización dos procedimentos que lle permiten ao alumnado acreditar os 

coñecimentos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato. 

- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 

como consecuencia dos seus resultados. 

- Medidas de atención a diversidade. 

- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. 

- Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento 

didáctico. 

- Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas 

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

 

Os profesores e profesoras programarán a súa actividade docente de acordo coas 

programacións didácticas dos departamentos ós que pertenzan, incluídas no correspondente 

proxecto curricular de etapa. No caso de que algún profesor ou profesora decida incluír na 

programación da súa actividade docente algunha variación con respecto á programación 

conxunta do departamento, esta variación, e a xustificación correspondente, incluirase na 

programación deste, sempre que así o acorde o departamento ou, en último caso, a comisión de 

coordinación pedagóxica. 

 

No caso dos ciclos formativos de FP específica e FP Básica,deberán utilizar para  a 

elaboración e o seguimento das programacións dos módulos profesionais dos títulos 

establecidos ao abeiro da lei Orgánica 2/2006 de 3 de Maio, de educación, a aplicación 

informática web de programacións (edu.xunta.es/programacións) . Do mesmo xeito para a 

supervisión e comprobación das programacións por parte da xefatura de Dpto, e da dirección 

do centro e da Inspección educativa, tamén se deberá utilizar a aplicación mencionada. 

A Programación non será definitiva en canto non teña a aprobación da Inspección Educativa, 

se ben, se esta non se producira antes das avaliacións parciais ou das finais, o criterio 

provisional terá carácter vinculante a respecto da puntuación dada 


