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ANÁLISE DO CONTEXTO  
 
Introdución. 

 
Este proxecto tenta ser un marco para expoñer  un  conxunto de liñas  elementais  

de actuación e de metas que pretendemos acadar. Como tal proxecto, non se trata dun 
documento pechado e inmutable senón dun aparello vivo e funcional que enumere e   
defina que tipo de centro desexamos, que formación esperamos dar ós nosos alumnos e  
que modelo de organización pretendemos. 

 
1) Nome 

 

A denominación oficial do centro e Instituto de Educación Secundaria de Porto  do 
Son. 

 

2) Titularidade 
 

É un centro de titularidade pública dependente da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de  Galicia. 

 
3) Data de creación 

 
Foi creado no curso 1996. 

 
4) Ubicación e características derivadas 

 
O I.E.S. de Porto do Son atópase situado no lugar denominado Fraga de Novio, 

pertencente a parroquia de San Vicente de Noal, a un 2 km escasos da capitalidade 
municipal, dividido en dous edificios que albergan, respectivamente, o pavillón deportivo   
e as restantes dependencias. Encóntrase nunha zona rural, nun entorno natural envidiable 
limitado  por  zonas  arboradas  e  praia,  apartado  dos  núcleos  de  vivendas  do      lugar. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

6 

 

 

 
 
 

1.- PRECEPTOS LEGAIS 
 

A xeralización da educación básica ten sido tardía no noso país. Aínda que a 
obrigatoriedade escolar foi promulgada no ano 1857 e en 1964 estendida desde os seis 
ata os catorce anos, houbo que esperar ata mediados da década dos oitenta do século 
pasado para que dita prescrición se fixese realidade. A Lei Xeral de Educación de 1970 
supuxo o inicio da superación do gran atraso histórico que evidenciaba ao sistema 
educativo español. A Lei Orgánica do Dereito a Educación proporcionou un novo e 
decidido impulso a ese proceso de modernización educativa, pero a consecución total 
dese obxectivo tivo que esperar aínda bastantes anos. 

 
A Lei 14/1970, Xeral de Educación e de Financiación da Reforma Educativa, e a 

Lei Orgánica 8/1985, reguladora do Dereito á Educación, declaraban a educación como 
servicio público. A Lei Orgánica de Educación segue e inscribise nesta tradición. O 
servicio público da educación considera a esta como un servicio esencial da 
comunidade, que deben facer que a educación escolar sexa asequible a todos, sen 
distinción de ningunha clase, en condicións de igualdade de oportunidades, con garantía 
de regularidade e continuidade e adaptada progresivamente aos cambios sociais. 

 
En 1990, a Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo estableceu 

en dez anos o período de obrigatoriedade escolar e proporcionou un impulso e prestixio 
profesional e social á formación profesional. Como consecuencia desa vontade 

expresada na Lei, a finais do século XX acadouse que tódolos xoves españois de ambos 
sexos asistisen aos centros educativos alomenos entre os seis e dezaseis anos e que 

moitos deles comezasen con anterioridade a súa escolarización e a prolongasen despois. 
 

En 1995 aprobouse a Lei Orgánica da Participación, a Avaliación e o Goberno 
dos Centros Docentes, co propósito de desenvolver e modificar algunhas das 
disposicións establecidas na LOGSE orientadas á mellora da calidade. No ano 2002 
deuse un paso máis cara ao mesmo obxectivo coa promulgación da Lei Orgánica de 
Calidade da Educación. 

 
As leis, decretos e principios legais que a continuación se relatan son a base  
fundamental da educación no noso país, e as que regulan o Sistema Educativo que na 
actualidade está en vixencia. 

 
* Pactos internacionais 
* Constitución española (1978) 
* Estatuto de Autonomía de Galicia (1981) 
* L.O.D.E.  Lei Orgánica de Educación 
* Lei de Normalización Lingüística de Galicia (1983) 
* Lei Orgánica das cualificacións e da Formación Profesional LO 5/2002 
* L.O.E. Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación 
* LOMCE: Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (BOE 
10/12/2013) 
* Ordes Galegas 
* Decretos Galegos 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

7 

 

 

 
 

1.1.- Pactos e Declaracións internacionais: 
 

1.- Declaración Universal de Dereitos Humanos ( 10 de decembro de 1948) 
 
- Art. 18: Toda persoa ten dereito a unha educación que respecte a súa liberdade de 
pensamento, conciencia e relixión. 

 
- Art. 26.1: Dereito á educación de tódalas persoas, gratuíta e obrigatoria no nivel 
elemental ( no caso concreto do noso centro E.S.O.) , técnico - profesional e o acceso a 
estudios superiores en función de méritos. 

 
- Art. 27: Os pais/nais terán dereito preferente a escoller o tipo de educación que 
queiran para os seus fillos . 

 
2.- Declaración dos dereitos do neno ( 20 de novembro de 1959) 

 
- O neno/a ten dereito a recibir educación que sexa gratuíta e obrigatoria polo menos  
nas etapas fundamentais. Daráselle unha educación que favoreza a súa cultura xeral e   
lle permita en condicións de igualdade de oportunidades, desenvolver a súas  
capacidades e o seu xuízo individual, o seu sentido de responsabilidade moral e social, e 
chegar a ser membro útil da sociedade. 

 
- O interese superior dos nenos/as debe ser principio rector dos que teñen (temos) a 
responsabilidade da súa educación e orientación, esta responsabilidade incumbe en 
primeiro término ós pais/nais. 

 
3.- Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (16 de decembro 
de 1966; Asinado por España o 28 de setembro de 1976 e ratificado o 27 de abril de 
1977). 

 
- Art. 13.1. recoñece o dereito a educación 

 
- Art. 13.2. Os Estados Partes recoñecen que con obxecto de lograr o pleno exercicio 
deste dereito: 

 
- Dereito dos pais/nais na liberdade de elección de centros. 

 
- A liberdade de elección de educación moral e relixiosa. 

 
4.- Convenio relativo a loita contra a discriminación na esfera da ensinanza ( a 
Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e 
a Cultura . Ratificado en España o 1 de novembro de 1969). 

 
Reafirma os dereitos articulados nas normas anteriores, describindo entre outros: 

 
* O dereito de todos á educación. 
* A non discriminación nin marxinación no acceso á ensinanza ( ó ensino). 
* A igualdade de posibilidades de educación en tódolos niveis educativos. 
* O dereito a unha educación dignifícante. 
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* O compromiso do Goberno para garantiza-lo dereito a unha educación de calidade e 
non discriminatoria. 
* A asunción para tódolos Estados Partes dos fins da Educación definidos na 
Convención, fundados na dignidade da personalidade humana e nos valores 
democráticos e de paz. 
* A liberdade na elección de centros 
* O dereito das minorías. 
* O compromiso dos Estados Partes de garantiza-la efectividade dos acordos e a 
elaboración de informes periódicos sobre o cumprimento da Convención. 

 
A regulación legal da educación en España axústase plenamente a estes 

compromisos internacionais. 
 
1.2.-  Constitución Española (1978) 

 
A Constitución Española aprobada o 6 de decembro de 1978 contempla os principios 
antes citados e regula o dereito e a liberdade da educación. 

 
No art. 149, apartado 3º, supón a competencia das Comunidades Autónomas en materia 
educativa. 

 
Art 27: 

 
1.- Todos teñen o dereito á educación. Recoñécese a liberdade de ensino. 
2.- A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no 
respecto ós principios democráticos de convivencia e os dereitos e liberdades 
fundamentais. 

 
3.- Os poderes públicos garanten o dereito que asiste ós pais para que os seus fillos 
reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias  
conviccións. 

 
4.- O ensino básico é obrigatorio e gratuíto. 

 
5.- Os poderes públicos garanten o dereito de todos á educación mediante unha 
programación xeral do ensino, coa participación efectiva de tódolos sectores afectados e 
a creación de centros docentes. 

 
6.- Recoñécese ás persoas físicas e xurídicas a liberdade de creación de centros 
docentes, dentro do respecto ós principios constitucionais. 

 
7.- Os profesores, pais e no seu caso, os alumnos/as, intervirán no control e xestión de 
tódolos centros sostidos pola Administración con fondos públicos, nos termos que a lei 
estableza. 

 
8.- Os poderes públicos homologarán e inspeccionarán o sistema educativo para garanti- 
lo cumprimento das leis. 

 
9.- Os poderes públicos axudarán ós centros docentes que reúnan os requisitos que a lei 
estableza. 
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Art. 81: 
 
1.- Son leis orgánicas as relativas ó desenvolvemento dos dereitos fundamentais e das 
liberdades públicas, as que aproben os Estatutos de Autonomía e Réxime Electoral  
Xeral e as demais previstas na Constitución. 

 
Art. 149: 

 
1.- O Estado ten competencia exclusiva sobre as materias seguintes (...). 

 
* Regulación das condicións de obtención, expedición e homologación de títulos 
académicos e profesionais e normas básicas para o desenvolvemento do art. 27 da 
Constitución a fin de garanti-lo cumprimento das obrigas dos poderes públicos nesta 
materia (...). 

 
* As materias non atribuídas expresamente ó Estado por esta Constitución poderán 
corresponder ás Comunidades Autónomas en virtude dos seus respectivos Estatutos. A 
competencia sobre as materias que se asumiran polos Estatutos de Autonomía, 
corresponderá ó Estado, e as normas deste prevalecerán, no caso de conflicto, sobre as 
das Comunidades Autónomas en todo o que non estea atribuído á exclusiva  
competencia desta. O dereito estatal será, en todo caso, suplementario do dereito das 
Comunidades Autónomas. 

 
 
1.3.- Estatuto de autonomía de Galicia: 

 
Art. 29.5.- 

 
Polo que lle corresponde á Comunidade Autónoma Galega a execución da lexislación  
do Estado nas materias que se atribúe como de competencia de execución e as que con 
este carácter e mediante lei sexan transferidas polo Estado. 

 
Art. 31.- 

 
Polo que se determina que é de competencia plena da Comunidade Autónoma o 
regulamento e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, 
modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do 
disposto no art. 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme ó apartado 1º do 
art. 81 da mesma o desenvolvan , das facultades que lle atribúe ó Estado o número 30  
do apartado 1 do art. 149 da Constitución e da alta inspección precisa para o seu 
cumprimento e garantía. 

 
 
1.4.- Lei 3/1983, do 15 de xuño de normalización lingüística: 

Do uso do galego no ensino 

Artigo 12 
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1.- O galego, como lingua propia de Galicia, é tamén lingua oficial no ensino en tódolos 
niveis educativos. 

 
2.- A Xunta de Galicia regulamentará a normalización do uso das linguas oficiais no 
ensino, de acordo coas disposicións da presente Lei. 

 
Artigo 13 

 
....................................... 

 
2.- As Autoridades educativas da Comunidade Autónoma arbitrarán as medidas 
encamiñadas a promove-lo uso progresivo do galego no ensino. 

 
Artigo 14 

 
1.- A lingua galega é materia de estudio obrigatorio en tódolos niveis educativos non 
universitarios. 
Garantirase o uso efectivo deste dereito en tódolos centros públicos e privados. 

 
2.- O Goberno Galego regulamentará as circunstancias excepcionais en que un alumno 
pode ser dispensado do estudio obrigatorio da lingua galega. Ningún alumno poderá ser 
dispensado desta obriga se tivera cursado sen interrupción os seus estudios en Galicia. 

 
3.- As autoridades educativas da Comunidade Autónoma garantirán que ó remate dos 
ciclos en que o ensino do galego é obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos seus niveis 
oral e escrito, en igualdade co castelán. 

 
Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado polo Parlamento  de  
Galicia o día 21 de setembro de 2004 (BOPG nº 622, do 7 de setembro) 

 
No grupo de medidas destinadas ao ensino garanta que para a educación secundaria, 
bacharelatos e ciclos formativos o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. E 
que dentro das posibilidades de cada centro, se tenda a que entre as materias que se 
impartan nese idioma figuren as matemáticas e a tecnoloxía, á parte das que xa están 
legalmente establecidas. 

 
Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego 
no sistema educativo 

 
Desenvolve a Lei de normalización lingüística para a súa aplicación en todos os centros 

docentes públicos e privados que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 
Artigo 2º.-  Regula o uso da lingua galega na Administración educativa. 

 
Artigo 6º.- Regula o horario da lingua galega, e establece que  o seu ensino se asignara  
o mesmo número de horas que ao ensino  da lingua castelá. 

 
As áreas que deben ser impartidas en galego son: 
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• No E.S.O. :ciencias da natureza, ciencias sociais, xeografía e historia, 
matemáticas e educación para a cidadanía. Cando a materia de ciencias da 
natureza se desdobre en bioloxía e xeoloxía, por un lado, e física e química, por 
outro, ambas as dúas materias impartiranse en galego. Ademais o claustro 
completará o número de materias, excluída a materia que a Lei orgánica de 
educación determina de carácter voluntario para o alumnado, que garantan o 
cumprimento do establecido para esta etapa no Plan xeral de normalización da 
lingua galega aprobado polo Parlamento de Galicia 

 
• No bacharelato, o alumnado recibirá, polo menos, o cincuenta por cento da súa 

docencia en galego, nos termos establecidos para esta etapa no Plan xeral de 
normalización da lingua galega aprobado polo Parlamento de Galicia. 

 
• Na formación profesional específica, de grao medio, impartiranse en galego os 

módulos atribuídos á especialidade de formación e orientación laboral e os 
módulos profesionais que decida a dirección, oídos os departamentos 
correspondentes que deberán supoñer o cumprimento do establecido para esta 
etapa no Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado  polo  
Parlamento de Galicia. 

 
 
1.5. – L.O.E. (Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación) 

 
Establece o novo marco no que se van desenvolver todas as accións educativas. 

Para isto, a Lei parte dos avances que o sistema educativo ten realizado nas últimas 
décadas e incorpora todos aqueles aspectos estructurais e de ordenación que teñen 
demostrado a súa pertinencia e a súa eficacia e propón cambios en aqueles outros que 
requiren revisión, tendo en conta a experiencia adquirida e os avances rexistrados. 

 
No seu preámbulo establece os principios que deberán rexer o sistema educativo 

para posteriormente desenvolvelos en formulacións normativas. 
 

O primeiro destes principios consiste na esixencia de proporcionar unha 
educación de calidade a tódolos cidadáns de ambos sexos, en tódolos niveis do sistema 
educativo. Tras ter conseguido que tódolos xoves estean escolarizados ata os dezaseis 
anos de idade, o obxectivo consiste agora en mellorar os resultados xerais e en reducir  
as aínda elevadas tasas de terminación da educación básica sen titulación e de pronto 
abandono dos estudios. Trátase de acadar que tódolos cidadáns acaden o máximo 
desenrolo posible de tódalas súas capacidades, individuais, culturais e emocionais para  
o cal necesitan recibir unha educación de calidade adaptada ás súas necesidades. En 
suma , trátase de mellorar o nivel educativo de todo o alumnado, conciliando a calidade 
da educación coa equidade do seu reparto. 

 
O segundo principio consiste na necesidade de que tódolos compoñentes da 

comunidade educativa colaboren para conseguir ese ambicioso obxectivo. A 
responsabilidade do éxito escolar de todo o alumnado non só recae sobre o alumnado 
individualmente considerado, sino tamén sobre as súas familias, o profesorado, os 
centros docentes, as Administracións educativas e, en última instancia, sobre a 
sociedade  no  seu  conxunto,  responsable  última  do  sistema  educativo.  Polo  tanto o 
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principio do esforzo, que resulta indispensable para lograr unha educación de calidade, 
debe aplicarse a tódolos membros da comunidade educativa. 

 
O terceiro principio que inspira a Lei consiste nun compromiso decidido cos 

obxectivos educativos plantexados pola Unión Europea para os próximos anos. 
 

É por isto polo que en primeiro lugar, a Unión Europea e a UNESCO 
propusieronse mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas de educación e de  
formación, o que implica mellorar a capacitación dos docentes, desenrolar as aptitudes 
necesarias para a sociedade do coñecemento, garanta o acceso de todos ás tecnoloxías  
da información e a comunicación, aumentar a matriculación nos estudios científicos, 
técnicos e artísticos e aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles, aumentando a 
inversión en recursos humáns. 

 
En segundo lugar, plantesaxe facilitar o acceso xeneralizado aos sistemas de 

educación e formación, para o que se fai preciso construír un entorno de aprendizaxe 
aberta, facela máis atractiva e promocionar a cidadanía activa, a igualdade de 
oportunidades e a cohesión social. 

 
En terceiro lugar, márcase o obxectivo de abrir estes sistemas ao mundo exterior, 

o que esixe reforzar os lazos coa vida laboral, coa investigación e coa sociedade en 
xeral, desenvolver o espírito emprendedor, mellorar a aprendizaxe de idiomas 

estranxeiras, aumentar a mobilidade e os intercambios e reforzar a cooperación europea. 
 

Para conseguir que estes principios se convertan en realidade proponse actuar en 
varias dirección complementarias polo que se abren tres vías de actuación: 

 
En primeiro lugar, débese concibir a formación como un proceso permanente, 

que se desenvolve ao longo de toda a vida. 
 

En segundo lugar, é necesario incrementar a flexibilidade do sistema educativo 
para permitir o tránsito da formación ao traballo e viceversa, ou destas a outras 
actividades. Esto implica establecer conexións entre os distintos tipos de ensinanzas, 
facilitar o paso dunhas a outras e permitir a configuración de vías formativas adaptadas 
ás necesidades e intereses persoais. 

En terceiro lugar resulta imprescindible establecer procedementos de avaliación 
dos distintos ámbitos e axentes da actividade educativa, alumnado, profesorado, centros, 
currículo, Administracións, e comprometer as autoridades correspondentes a render 
contas da situación existente e do desenrolo experimentado en materia de educación. 

 
En cuarto lugar, o desenrolo profesional esixe un compromiso por parte das 

Administracións educativas na formación continua ligada á práctica educativa do 
profesorado,  que en quen recae, en última instancia, a actividade dos centros docentes.  
E todo isto resulta imposible sen o necesario recoñecemento social da función que os 
profesores desempeñan e da tarefa que desenvolven. 

 
A última e quinto condición que debe cumprirse para o logro dos obxectivos 

educativos propostos consiste en acometer a simplificación e a clarificación da 
normativa educativa, xa que desde 1990 produciuse unha proliferación de leis 
educativas   e   dos   seus   correspondentes   desenrolos   regulamentarios,   que     foron 
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derrogando parcialmente as anteriores, provocando unha falta de claridade en canto as 
normas aplicables á ordenación académica e ao funcionamento do sistema educativo.   
En consecuencia convén simplificar a normativa vixente, co propósito de facela máis 
clara, comprensible e sinxela.. Con esta Lei asegúrase a necesaria  homoxeneidade 
básica e a unidade do sistema educativo e resáltase o amplo campo normativo e 
executivo de que dispoñen estatutariamente as Comunidades Autónomas para cumprir 
os fines do sistema educativo. Ademais a Lei contén unha proposta de cooperación 
territorial entre Administracións para desenrolar proxectos e programas de  interese 
xeral, para compartir información e aprender das mellores prácticas. 

 
 .– Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as 
ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria 

 Decreto 1333/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

Polos que se establecen respectivamente os currículo de educación secundaria 
obrigatoria e bacharelato. 

 
Estes decretos serven de base para os proxectos curriculares de etapa, de ciclo e de aula. 

 
1.1.7.-   NORMAS BÁSICAS 

 
FUNCIÓN PÚBLICA 

 Refundido da Lei da función pública de Galicia (CiG-Ensino). 
 Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da 

función pública de Galicia. 
 Lei 4/1998, do 26 de maio, da función pública de Galicia. 

 
ASOCIACIÓNS 

 Orde do 18 de setembro de 2007 pola que se establecen as bases e se convocan 
axudas para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar 
xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos 
dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o 
curso académico 2007-2008. (Corrección de Erros) 

 Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a  organización, 
funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes 
públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. Corrección de Erros 

 Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos 
comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios 
dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 Orde do 19 de xullo de 2007 pola que se resolve a convocatoria de axudas para 
financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar xestionados polas 
asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos dependentes da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o período xaneiro- 
xuño de 2007. 

 Orde do 16 de xaneiro de 1987, pola que se regulan as asociacións de pais de 
alumnos (DOG do 22 de xaneiro de 1987). 
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AVALIACIÓN 

DOCUMENTOS 

 Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos 
de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos 
formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la 
movilidad del alumnado. 

 Orde do 13 de maio de 2005 pola que se ditan instrucións para consignar as 
cualificacións da educación secundaria obrigatoria nos documentos oficiais de 
avaliación. 

 Resolución do 15 de marzo de 2005, da Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dispón a publicación do 
protocolo de colaboración subscrito entre esta consellería e as universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para a valoración de expedientes 
académicos. 

 Orde do 30 de setembro de 2004 sobre avaliación, promoción e titulación na 
educación secundaria obrigatoria como consecuencia do disposto no Real 
decreto 13182004, do 28 de maio. Corrección de erros 

 Orde do 16 de abril de 2004 pola que se publica o protocolo de avaliación 
elaborado pola Comisión Galega de Informes, Avaliación e Acreditación 
(CGIACA), relativo aos criterios e méritos de valoración, e ao procedemento 
para solicitar os complementos de recoñecementos ao labor docente e ao labor 
investigador. 

 Orde do 21 de novembro de 2003 pola que se amplía a Orde do 25 de agosto de 
2003 pola que se dictan instrucións para a aplicación na educación secundaria 
obrigatoria do establecido na disposición adicional primeira do Real decreto 
827/2003, do 27 de xuño, polo que se estabelece o calendario de aplicación da 
nova ordenación do sistema  educativo, establecida pola Lei orgánica 10/2002, 
do 23 de decembro, de calidade da educación. 

 Orde do 25 de agosto de 2003 pola que se ditan instrucións para a aplicación na 
educación secundaria obrigatoria do establecido na disposición adicional 
primeira do Real decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo que se estabelece o 
calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida 
pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación. 

 ORDE ECD/2286/2003, de 31 de julio, de modificación da Orde de 12 de 
novembro de 1992, sobre avaliación na Educación Secundaria Obrigatoria 
(BOE). 

 ORDE ECD/1923/2003, de 8 de xullo, pola que se estabelecen os elementos 
básicos dos documentos de avaliación, das ensinanzas escolares de réxime 
xeneral reguladas pola Lei Orgánica 10/2002, de 23 de nadal, de Calidade da 
Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación 
que son precisos para garantir a mobilidade dos alumnos (BOE). (Corrección de 
erros) 

 Decreto 270/2003, do 22 de maio, regulador da Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia. 

 
14 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

15 

 

 

 
 

 Orde do 25 de outubro de 1993 pola que se ditan instrucións sobre o 
procedemento de solicitude e rexistro do libro de escolaridade de ensino básico 
(DOG do 26 de novembro de 1993) 

 Orde do 5 de maio de 1993 pola que se regula a avaliación da educación infantil 
na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG do 19 de maio de 1993)  
Documentos 

 Orde do 6 de maio de 1993 pola que se regula a avaliación na  educación 
primaria na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG do 20 de maio de 1993) 
Documentos 

 

CIRCULARES, CONCURSOS, RESOLUCIÓNS, COMISIÓNS DE SERVIZO... 
 Instrucións de comezo do curso académico 2006-2007 da Dirección Xeral de 

Ordenación e Innovación Educativa relativas aos apoios ao profesorado das  
aulas de Educación Infantil. 

 Circular 17/2006 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e 
de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións 
para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 
orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia para o 
curso 2006-2007 

 Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda 
do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan 
servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das 
universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de 
acceso a el. 

 Orde do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, 
en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado, dos 
funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes desta consellería, en 
atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. Corrección de 
Erros: 1 e 2 

 Orde do 8 de maio de 2006 pola que se convoca concurso de méritos específico 
entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas en 
niveis non universitarios, para cubrir postos de profesores en prazas sometidas a 
convenio ou a programas específicos desta consellería. 

 Resolución do 11 de febreiro de 2005, da Dirección Xeral de Formación 
Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se regula o desenvolvemento dos 
programas de garantía social en centros públicos da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o curso 2005-2006 

 
FORMACIÓN DO PROFESORADO 

SISTEMA DE XESTIÓN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 
 Folla para a solicitude do permiso para asistir a actividades de formación 

organizadas por universidades, asociacións profesionais ou similares. 
 Decreto 99/2006, do 15 de xuño, polo que se regula a planificación, estrutura, 

organización e funcionamento da formación permanente do profesorado dos 
centros da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos. 

 Orde do 15 de marzo de 2005 pola que se convocan proxectos de formación e 
asesoramento do profesorado en centros docentes non universitarios para o curso 
2005-2006. 
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 Orde do 14 de marzo de 2005 pola que se convocan actividades formativas de 
inglés e de francés para o curso 2005-2006 destinadas a profesorado que imparte 
docencia en niveis non universitarios e se aproban as súas bases de concesión. 

 Orde do 21 de xaneiro de 2005 pola que se anuncian cursos de iniciación e de 
perfeccionamento de lingua galega para mestres e profesores de primaria, 
secundaria, de ensinanzas especiais e de formación profesional, dos centros 
públicos, privados e privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 25 de marzo de 2004 pola que se convocan actividades formativas de 
inglés, francés e artes plásticas para o curso 2004-2005 destinadas a profesorado 
que imparte docencia en niveis non universitarios e se aproban as súas bases de 
concesión. 

 Orde do 25 de febreiro de 2004 pola que se convocan licenzas por estudos para  
o curso 2004-2005 destinadas a funcionarios docentes non universitarios e se 
aproban as súas bases de concesión: Parte1 e Parte2 

 Orde do 22 de marzo de 2004 pola que se convocan proxectos de formación e 
asesoramento do profesorado en centros docentes non universitarios para o curso 
2004-2005. 

 Orde do 13 de decembro de 1994 pola que se regula a convocatoria, 
recoñecemento, certificación e rexistro das actividades de formación permanente 
do profesorado e se establecen as equivalencias das actividades de investigación 
e das titulacións. 

 
CONCERTOS EDUCATIVOS 

 Orde do 12 de xaneiro de 2007 pola que se regula o réxime de concertos 
educativos para as ensinanzas de educación infantil en centros docentes privados 
a partir do curso académico 2007-2008. Corrección erros 

 Orde do 12 de decembro de 2005 pola que se regula o réxime de concertos 
educativos para as ensinanzas de educación infantil en centros docentes privados 
para o curso académico 2006-2007. 

 Orden ECI/474/2005, de 16 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el 
ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 
públicos. 

 Orde do 10 de xaneiro de 2005 pola que se ditan normas para a aplicación do 
réxime de concertos educativos a partir do curso académico 2005-2006 

 Orde do 10 de xaneiro de 2005 pola que se regula o réxime de concertos 
educativos para as ensinanzas de educación infantil en centros docentes privados 
para o curso académico 2005-2006 

 Orde do 1 de decembro de 2004 pola que se modifica a Orde do 27 de xullo de 
2004 (Diario Oficial de Galicia do 18 de agosto), relativa aos concertos 
educativos cos centros docentes privados. 

 Orde do 5 de agosto de 2004 pola que se aproban os concertos educativos cos 
centros docentes privados para as ensinanzas de educación infantil para o curso 
académico 2004-2005. 

 Orde do 27 de xullo de 2004 pola que se modifican os concertos educativos cos 
centros docentes privados de educación primaria, educación secundaria 
obrigatoria, educación especial, programas de garantía social, ciclos formativos 
de grao medio e ciclos formativos de grao superior. 
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 Real decreto 2377/1985, do 18 de decembro, polo se aproba o Regulamento de 
normas básicas sobre concertos educativos (BOE do 27 de decembro de 1985) 

 Decreto 444/1996, do 13 de decembro, polo que se regulan as actividades 
escolares complementarias, as actividades extraescolares e os servizos 
complementarios dos centros privados en réxime de concerto (DOG do 2 de, 
xaneiro de 1997) 

 Orde do 15 de xaneiro de 1997 pola que se ditan instrucións para o 
procedemento de autorización de cantidades que se percibirán como 
contraprestación por actividades escolares complementarias, actividades 
extraescolares e servizos complementarios dos centros privados en réxime de 
concerto (DOG do 12 de marzo de 1997 

 Orde do 22 de abril de 1997 pola que se fai público o modelo de documento 
administrativo no que se formalizarán os concertos educativos (DOG do 12 de 
xuño de 1997). 

 
CONSELLOS ESCOLARES 

 Resolución do 16 de setembro de 2004, da Dirección Xeral de Centros e 
Ordenación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de 
eleccións de membros dos consellos escolares de centros de ensino escolar 
sostidos con fondos públicos. 

 Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galiza (DOG do 26 
de decembro de 1986) 

 Decreto 44/1988, do 11 de febreiro, polo que se regulan o Consello Escolar de 
Galiza, os Consellos Escolares Territoriais e Municipais, en desenvolvemento da 
Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galiza (DOG) do 11 
de marzo de 1988). 

 
ALUMNOS 

 Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, polo que se estabelecen os dereitos e 
deberes dos alumnos e alumnas, e as normas de convivencia en los centros   
(BOE 131/95 de 2 de junio de 1995). 

 
 

LINGUAS 
 Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do 

galego no sistema educativo. 
 Plan Xeral de Normalización Lingüística (ano 2004) 
 Resolución do 1 de marzo da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que  

se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso  
do galego dos equipos de normalización lingüística dos centros de ensino 
públicos de Galicia que imparten ensinanzas de educación infantil, especial, de 
adultos, primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas  
de idiomas, para o ano 2007. 

 Orde do 13 de xuño de 2005 pola que se anuncia o procedemento e os criterios 
para a concesión de crédito orzamentario destinado á adquisición de material 
educativo en galego polos centros escolares públicos de educación infantil, 
especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación   profesional, 
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adscritos á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co fin de 
fomentar o uso do galego nestes centros. 

 Orde do 1 de abril de 2005 pola que se regulan os cursos de formación en lingua 
galega e as validacións correspondentes. Corrección de erros. Segunda 
corrección de erros. 

 Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que se anuncia a convocatoria para presentar 
proxectos de fomento do uso do galego e de formación para os traballos dos 
equipos de normalización lingüística dos centros públicos de educación infantil, 
especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional, 
adscritos a esta consellería. 

 Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que se anuncia a convocatoria da campaña 
Entre nós, en galego. 

 Orde do 19 de xaneiro de 2005 pola que se dan instrucións para a 
conmemoración do Día das Letras Galegas nos centros de ensino non 
universitario. 

 Orde do 21 de xaneiro de 2005 pola que se anuncia a convocatoria de encontros, 
seminarios e actividades de formación e intercambios de experiencias para os 
responsables e os compoñentes dos equipos de normalización lingüística, e para 
o profesorado en xeral, dos centros de ensino non universitario públicos, 
privados e privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Lei 3/1983, de 15 de xuño de Normalización Lingüística. 
 Decreto 247/1995, do 14 de setembro, polo que se desenvolve a Lei 3/1983, de 

normalización lingüística, a súa aplicación ao ensino en língua galega nas 
ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes niveis non universitarios 
(DOG do 15 de setembro de 1995) 

 Decreto 66/1997, do 21 de marzo, polo que se modifica parcialmente o Decreto 
247/1995, do 14 de setembro, polo que se desenvolve a Lei 3/1983, de 
normalización lingüística, para a súa aplicación ao ensino en língua galega nas 
ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes niveis non universitarios 
(DOG do 3 de abril de 1997) 

 Orde do 25 de abril de 1989 pola que se validan os estudos de galego feitos na 
ensinanza básica e media, equiparándose cos correspondentes certificados de 
iniciación e perfeccionamento da Lingua Galega (DOG do 29 de maio de 1989) 

 Resolución do 12 de setembro de 1997, da Delegación Provincial de A Coruña, 
Lugo, Ourense e Pontevedra, pola que se delega nos directores de todos os 
centros públicos que impartan ensino primario e/ou secundario a competencia 
para entender acerca dos procedementos para a exención materia de  lingua 
galega (DOG do 15 de setembro de 1997) 

 Orde do 13 de decembro de 1999 pola que se convocan axudas económicas para 
os proxectos e os traballos dos equipos de normalización lingüística. 

 Orde de 15 de maio de 2000 pola que se convoca a realización de proxectos de 
anticipación da primeira lingua estranxeira no segundo ciclo da EI e no primeiro 
ciclo da EP. 

 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO 

 REAL DECRETO 943/2003, de 18 de xullo, polo que se regulan as condicións 
para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo 
para os alumnos superdotados intelectualmente (BOE). 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

19 

 

 

 
 

 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se estabelecen as condicións e 
criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do 
alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 
específica ó alumnado procedente do estranxeiro. 

 Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e 
alumnas con necesidades educativas especiais. 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo 
nas ensinanzas de réxime xeral 

 Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o 
procedemento para flexibilizar a duración do periodo de escolarización 
obrigatória do alunado con necesidades educativas especiais asociadas a 
condicións persoais de sobredotación intelectual (DOG do 28 de novembro de 
1996) 

 Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula avaliación psicopedagóxica 
dos alunos e alunas con necesidades educativas especiais que cursan as 
ensinanzas de réxime xeral, e se estabelece o procedemento e os critérios para a 
realización do dictame de escolarización (DOG do 19 de decembro de 1996). 

 
ÓRGANOS DE GOBERNO 

 Orde do 12 de marzo de 2007 pola que se convoca concurso de méritos para a 
selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que  
imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 

 Decreto 29/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a selección, nomeamento e 
cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que  
imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 

 Orde do 5 de maio de 2006 pola que se regula a prórroga do mandato dos 
directores dos centros docentes públicos que imparten ensinanzas distintas da 
universitaria. 

 Orde do 1 de febreiro de 2005 pola que se convoca concurso de méritos para a 
selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos da 
Comunidade Autónoma de Galicia, nos que se imparten ensinanzas escolares. 
(Corrección de erros) 

 Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial  
do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. 

 Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos 
centros públicos de ensino non universitario (DOG do 29 de abril de 1988) 

 Circular 7/1988, da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria pola que se aclaran posibles dúbidas en relación co 
Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos 
centros públicos de ensinanzas non universitarias. 

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento das 
escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21 
de outubro de 1996) 

 Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de 
organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de 
educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria   dependentes 
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da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 2 de setembro 
de 1997) 

 Decreto 176/1996, do 17 de maio, polo que se regula a acreditación para o 
exercicio da dirección nos centros docentes públicos nos que se impartan 
ensinanzas non universitarias (DOG do 21 de maio de 1996) 

 Orde do 20 de maio de 1996 pola que se desenvolve a disposición 
transitoria primeira do Decreto 176/1996, do 17 de maio, polo que se regula a 
acreditación para o exercicio da  dirección nos centros docentes públicos nos  
que se impartan ensinanzas non universitarias (DOG do 22 de maio de 1996) 

 Orde do 21 de maio de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 176/1996, do 17 
de maio, polo que se regula a acreditación para o exercicio da dirección nos 
centros docentes públicos nos que se impartan ensinanzas non universitarias 
(DOG do 22 de maio de 1996) 

 Resolución do 19 de novembro de 1999, da dirección xeral de persoal pola que se 
convoca o procedemento de acreditación para o exercicio da dirección nos centros 
docentes non universitarios. 

 Orde do 3 de xuño de 1996 pola que se ditan normas para a elección de órganos 
unipersoais de goberno nos centros públicos de ensino non universitario (DOG 
do 11 de xuño de 1996) 

 Orde de 25 de abril de 2001 pola que se dictan as normas para a elección de 
órganos unipersoais de goberno nos centros públicos de ensino non universitario. 

 Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos  para  a  
elección dos membros do Consello Escolar nos centros docentes non 
universitarios sostidos con fondos públicos, e se fixan as súas datas de 
celebración (DOG do 22 de outubro de 1996) 

 Orde do 29 de outubro de 1996 pola que se regulan órganos de goberno dos 
centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de 
educación especial e educación de adultos (DOG do 4 de novembro de 1996) 

 Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros 
públicos integrados de ensinanzas non universitarias (DOG do 26 de xaneiro de 
1999) 

 Resolución do 3 de febreiro de 1999, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se 
convoca o procedemento de acreditación para o exercicio da dirección nos 
centros docentes públicos nos que se impartan ensinanzas non universitarias 

 Circular número 1/1998 da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa 
pola que se aclaran posíbeis dúbidas en relación co proceso de elección, 
composición e constitución dos órganos dos centros públicos de ensinanzas non 
universitaria. 

 Orden de 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do 
Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os Centros Públicos Integrados de ensinanzas 
non universitarias. 

 

RELIXIÓN E ALTERNATIVAS Á MESMA 
 Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do  

profesorado de relixión e se ditan instruccións relativas á provisión de postos. 
 ORDEN ECD/3509/2003, de 15 de Nadal, pola que se establecen os currículos 

(opción confesional católica) correspondentes á Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, e das ensinanzas de Relixión Católica na 
Educación Infantil (BOE). (Corrección de erros). 
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 Lei orgánica 7/1980, do 5 de xullo, de Liberdade relixiosa (BOE do 24 de xullo 
de 1980) 

 Real decreto 2438/1994, do 16 de decembro, polo que    se regula a ensinanza   
da Relixión (BOE do 26 de xaneiro de 1995) 

 Orde do 23 de febreiro de 1995 pola que se establece   o    currículo    de  
relixión católica na educación infantil, na educación primaria e na educación 
secundaria obrigatoria (DOG do 28 de marzo de 1995) 

 Orde do 28 de xuño de 1993 pola que se dispón a publicación dos currículos de 
ensinanza relixiosa Evanxélica, correspondente a educación primaria, educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato (BOE do 6 de xullo de 1993) 

 Orde do 4 de outubro de 1995 pola que se regulan as actividades de estudio 
alternativas ó ensino da relixión, establecidas polo Decreto 231/1995, do 20 de 
xullo, para as ensinanzas de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG do 8 de novembro de 1995) 

 Resolución do 25 de setembro de 1996, da Dirección Xeral de Ordenación 
Educativa e Formación Profesional, pola que se ditan normas para o 
desenvolvemento do disposto na Orde do 4 de outubro de 1995 en relación coa 
cultura relixiosa, pola que se regulan as actividades alternativas ao ensino da 
relixión (DOG do 16 de outubro de 1996) . 

 

REQUISITOS LEXISLACIÓN, CATÁLOGO... 
DOS CENTROS 

 Acordo 21 horas. 
 Orde do 6 de xullo de 2007 pola que se establece o número de unidades e os 

postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria nos niveis de educación infantil, primaria 
e educación especial. 

 Orde do 1 de outubro de 2007 pola que se modifica a do 6 de xullo, pola que se 
establece o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros 
públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial. 

 Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a  organización, 
funcionamento e xestión do servicio de comedor escolar nos centros docentes 
públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. Corrección de Erros 

 Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos 
comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios 
dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 Orde do 27 de xuño de 2006 pola que se establece o número de unidades e os 
postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería 
nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial. Corrección de 
erros (CRA Dodro) 

 Decreto 154/2006, do 7 de setembro, polo que se modifica parcialmente o 
Decreto 325/2003, do 18 de xullo, polo que se autorizan e regulan os centros 
integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Corrección de Erros. 

 REAL DECRETO 1537/2003, de 5 de Nadal, polo que se establecen os 
requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas escolares de réxime 
xeneral (BOE). 
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 Orde do 22 de xullo do 97 polo que se regulan determinados aspectos de 
organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos CEIP 

 Decreto 374/96 polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas de 
educación infantil e os colexios de educación primaria. 

 Orde de 1 de agosto polo que s editan instruccións para o desenvolvemento do 
decreto 324/96 (DOG 2-9-97) 

 Decreto 324/96 Polo que se aproba o regulamento orgánico dos IES (DOG 9-8- 
96) 

 Decreto 7/99 polo que se implantan e regulan os CPI (DOG 26-1-99) 
 Orden de 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instruccións para o 

desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros 
públicos integrados de ensinanzas non universitarias. 

 Real decreto 1004/1991, do 14 de xuño, polo que se establecen os requisitos 
mínimos dos centros que impartan ensinanzas do réxime xeral non universitarias 
(BOE do 26 de xuño de 1994) 

 Orde do 18 de decembro de 1991 pola que se establece o procedemento para a 
denominación de centros públicos de ensino non universitario (DOG do 14 de 
xaneiro de 1992). 

 
XESTIÓN ECONÓMICA 

 Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na 
xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios. 

 Lei 8/1987, do 25 de novembro, pola que se establece a gratuidade dos estudios 
de Bacharelato, Formación Profesional e Artes Aplicadas e Oficios Artísticos 
nos centros públicos e a autonomía de xestión económica dos centros docentes 
públicos non universitarios (DOG do 20 de xaneiro de 1988) 

 Decreto 464/1987, do 17 de decembro, polo que se regula o procedemento para  
a xustificación dos gastos de funcionamento dos centros docentes non 
universitarios (DOG do 31 de decembro de 1987) Orde do 12 de xaneiro de 
1988, pola que se regula aprobación e xustificación dos gastos de funcionamento 
dos centros docentes públicos de niveis non universitarios (DOG do 21 de 
xaneiro de 1988). 

 

XORNADA, HORÁRIOS E ORGANIZACIÓN 
 

 Orde do 7 de abril de 2008 (DOG 23-04-2008) Corrección erros (DOG 21-05- 
2008) pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente que 
imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 

 Acordo 21 horas. 
 Orde do 29 de marzo de 2006 pola que se regulan as vacacións e o gozo da hora 

de ausencia ao traballo para as funcionarias e funcionarios docentes que  
imparten ensinanzas distintas das universitarias e que teñen un fillo menor de 
nove meses. 

 Orde do 18 de xuño de 2002 pola que se modifica a do 13 de abril de 1993 
(Diario Oficial de Galicia do 23) que establece o procedemento para a 
implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá nos centros de 
educación infantil, educación primaria e educación xeral básica. 
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 Orde do 25 de xaneiro de 1999 pola que se amplía a Orde do 13 de abril de  
1993, pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada 
lectiva en sesión única de mañá nos centros de educación infantil, educación 
primaria e educación xeral básica. 

 Orde do 13 de abril de 1993 pola que se establece o procedemento para a 
implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá nos centros de 
educación infantil, educación primaria e educación xeral básica (DOG do 23  
abril de 1993) 

 ORDEN ECD/3387/2003, de 27 de novembro, pola que se modifica e amplía a 
Orde de 29 de xuño de 1994, pola que se aproban as Instruccións que regulan a 
Organización e Funcionamento das Escolas de Educación Infantil e  dos  
Colexios de Educación Primaria, modificada pola Orden de 29 de febreiro de 
1996 (BOE). 

 ORDEN ECD/3388/2003, de 27 de novembro, pola que se modifica e amplía a 
Orden de 29 de xuño de 1994, pola que se aproban as Instruccións que regulan  
la Organización e Funcionamento dos Institutos de Educación Secundaria, 
modificada pola Orden de 29 de febreiro de 1996 (BOE). 

 Orde do 19 de xaneiro de 2000 pola que se ampla a orde do 13 de abril de 1993. 
(DOG do 27 de xan. de 2000). 

 Orde do 1 de setembro de 1987 pola que se adecúa a xornada de traballo dos 
funcionarios docentes que imparten Ensinanzas Básicas, Medias, Artísticas e de 
Idiomas. (DOG do 11 de setembro de 1987); 

 Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Orgánico 
dos institutos de educación secundaria. (DOG do 9 de agosto de 1996); 

 Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instruccións para o 
desenvolvemento de Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento 
Orgánico dos IES e se establece a súa organización e funcionamento. (DOG, do 
2 de setembro de 1997); 

 Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e 
funcionamento da orientación educativa e profesional na CC.AA. de Galicia 
regulada polo Decreto 120/1998. (DOG do 31 de xullo de 1998). 

 Orde do 19 de xuño de 1996 pola que se regula a implantación da ESO. (DOG, 
11 de xullo de 1996). 

 Orde do 18 de maio de 2000 pola que se regula a implantación do bacharelato na 
CC.AA. de Galicia (DOG, 1 de xuño de 2000). Corrección de erros (DOG, 23 de 
xuño de 2000). 

 Resolución do 30 de xuño de 2000,da Dirección Xeral de Ordenación Educativa 
e Formación Profesional, pola que se regula o desenvolvemento dos programas 
de garantía social en centros públicos da CC.AA. de Galicia para o curso 2000- 
2001.(DOG, 24 de xullo de 2000). 

 Resolución do 14 de xuño de 2000, da Dirección Xeral de Ordenación Educativa 
e Formación Profesional, pola que se dictan instruccións para o  
desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional específica no 
curso 2000-2001 (DOG, 29 de xuño de 2000). 

 ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do 
persoalfuncionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
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LIBROS DE TEXTO. 
 

 Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro. 
 Orde do 23 de maio de 2006 pola que se convoca e regula o programa de 

gratuidade de libros de texto e materiais curriculares en centros sostidos con 
fondos públicos para os niveis obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 
2006/2007. 

 Orde do 15 de setembro de 2005 pola que se amplía o programa de gratuidade  
de libros de texto en centros sostidos con fondos públicos para os niveis 
obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2005/2006. 

 Orde do 13 de maio de 2005 pola que se convoca e regula o programa de 
gratuidade de libros de texto en centros sostidos con fondos públicos para os 
niveis obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2005-2006. 

 Orde do 9 de febreiro de 2005 pola que se regula a concesión de subvencións a 
empresas editoriais para impulsar a creación, traducción e adaptación de libros e 
materiais didácticos e complementarios, para niveis non universitarios, impresos 
en lingua galega. 

 Orde do 8 de xuño de 2004 pola que se convoca o programa de gratuidade de 
libros de texto en centros sostidos con fondos públicos para os niveis  
obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2004-2005. 

 Orde do 6 de xuño de 2003 pola que se convoca o programa de gratuidade de 
libros de texto en centros sostidos con fondos públicos para os niveis  
obrigatorios e gratuítos e se establecen as súas normas de organización e 
funcionamento. 

 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

• Orde do 23 de marzo de 2004 pola que se ditan instruccións para a aplicación na 
educación secundaria para persoas adultas do establecido na disposición 
adicional primeira do Real decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo que se 
establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, 
establecida pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da 
educación. 

• REAL DECRETO 743/2003, de 20 de xuño, polo que se regula a proba de 
acceso á universidade dos maiores de 25 años (BOE). 

• Orde do 6 de maio de 2003 pola que se regula o procedemento sobre a 
equivalencia de estudios, para efectos académicos e de validación, dos 
extinguidos títulos de graduado escolar e certificado de escolaridade co segundo 
módulo do nivel III da educación secundaria para persoas adultas. 

 
INSPECCIÓN 

 Orde do 13 de decembro de 2004 pola que se desenvolve o Decreto 99/2004, do 
21 de maio, polo que se regula o funcionamento da Inspección Educativa e o 
acceso ao corpo de inspectores de Educación na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

 Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que se regula a organización e o 
funcionamento da Inspección Educativa e o acceso ao corpo de inspectores de 
Educación na Comunidade Autónoma de Galicia. Corrección de erros 
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 REAL DECRETO 1538/2003, de 5 de Nadal, polo que se establecen as 
especialidades básicas de inspección educativa (BOE). 

 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 Real Decreto 443/2001, do 27 de abril, sobre condicións de seguridade no 

transporte escolar de menores. 
 

VARIOS 
 Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente 

singular do complemento específico por función titorial e outras funcións 
docentes. 

 Orde do 12 de febreiro de 2007 pola que se convocan axudas económicas para 
compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función 
docente ou inspectora. 

 Orde do 19 de maio de 2006 pola que se convoca o Plan de mellora de 
bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta 
consellería para o curso 2006/2007. Parte A e Parte B 

 Orde do 31 de marzo de 2006 pola que se convocan axudas económicas para 
compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función 
docente ou inspectora 

 Orde do 30 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases que rexen as 
axudas ao alumnado de niveis non universitarios para a adquisición dun 
ordenador persoal durante o ano 2006 e se procede á correspondente 
convocatoria. 

 Orde do 31 de marzo de 2006 pola que se convocan axudas económicas para 
compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función 
docente ou inspectora. 

 Orde do 24 de marzo de 2006 pola que se modifica a do 20 de decembro de  
2005 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos  
por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario. 

 Orde do 29 de marzo de 2006 pola que se regulan as vacacións e o gozo da hora 
de ausencia ao traballo para as funcionarias e funcionarios docentes que  
imparten ensinanzas distintas das universitarias e que teñen un fillo menor de 
nove meses. 

 Orde do 19 de decembro de 2005 pola que se regula a convocatoria para o ano 
2006 da xubilación anticipada voluntaria conforme a disposición transitoria 
novena da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema 
educativo. 

 Orde do 28 de xullo de 2005 pola que se convocan axudas económicas para 
compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico do persoal en función 
docente ou inspectora. 

 Orde do 7 de xuño de 2005 pola que se convocan axudas económicas para 
compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico do persoal en función 
docente ou inspectora. Derrogada pola Orde do 28 de xullo de 2005. 

 Orde do 25 de abril de 2005 pola que se convocan premios ás actuacións de 
calidade na educación postas en marcha por centros públicos de niveis non 
universitarios, durante o curso académico 2004-2005 cofinanciados polo Fondo 
Social Europeo. 
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 Orde do 11 de marzo de 2005 pola que se convoca o Plan de mellora de 
bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta 
consellería, para o curso 2005/2006. 

 Orde do 19 de maio de 2004 pola que se regula a adscrición de forma temporal, 
en comisión de servicio e por petición do interesado, dos funcionarios  dos 
corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por  
motivos de saúde. 

 
 

ÚLTIMAS DISPOSICIÓNS LEXISLATIVAS 
 
• Renovación do Consello Escolar Documento PDF 
• Avaliación de diagnóstico Documento PDF 
• Programa de ensino e aprendizaxe de linguas extranxeiras (PALE) Documento 
PDF 

 

1. Leis orgánicas 
 LOE (en galego) Documento PDF 

• LOE (en castelán organizada por capítulos) 

2. Organización e funcionamento do centro 
• Regulamento orgánico dos IES (DOG 9/8/1996) ficheiro 

• Instruccións para o desenvolvemento (DOG 1/8/1997) ficheiro 
 

• Modificacións (DOG 6-7-2010) Documento PDF 
 

 Xornada de traballo 2011/12 (DOG 30/06/2011) ficheiro 
 

 Permisos e licencias do persoal docente (DOG 23/4/2008) Documento PDF 
 

• Permisos e licencias - corrección de erros (DOG 21/5/2008) Documento PDF 
 

• Complemento por función titorial (DOG 24/7/2007) Documento PDF 
 

• Condicións para a formación do profesorado e especialidades dos corpos 
docentes (BOE 28/11/2008) Documento PDF 

 

• Control e seguemento das situacións de incapacidade temporal e riesgo 
durante o embarazo (BOE 1-7-2010) Documento PDF 

3. Educación secundaria obrigatoria 
• Real decreto polo que se establecen as ensinanzas mínimas (BOE 5/1/2007) 

Documento PDF 
 

 Decreto polo que se regula a ESO en Galicia (DOG 13/7/2007) Documento 
PDF 
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• Distribución horaria da ESO Documento PDF 
 

• Programas de diversificación curricular na ESO (DOG 21/08/2007) 
Documento PDF 

 

• Avaliación na ESO (DOG 8/1/2008) Documento PDF 
 

 Desenvolvemento da ESO (DOG 12/9/2007) Documento PDF 
 

• Validación de materias de ESO e bacharelato coas ensinanzas dos 
conservatorios (DOG 7/7/2010) Documento PDF 

 

Avaliación de diagnóstico 
 

• Avaliación de diagnóstico (DOG 23/2/2009) Documento PDF 
 

 Desenvolvemento (DOG 15/10/2010) Documento PDF 
 

Libros de texto (DOG 31/05/2011) 
 

• Reposición en 2º e 4º para materias que non cambian de idioma ficheiro 
 

• Axudas para a adquisición en 1º e 3º ficheiro 
 

• Axudas para adquisición de materiais que cambian de idioma en 2º e 4º 

4. Bacharelato 
• Decreto de ordenación e currículo do bacharelato (DOG 23/06/2008) 

Documento PDF 
 

 Desenvolvemento do bacharelato (DOG 27/6/2008) Documento PDF 
 

 Desenvolvemento do bacharelato (DOG 1/06/2011) ficheiro 
 

 Optativas do bacharelato (DOG 27/6/2008) Documento PDF 
 

• optativas do bacharelato - ampliación da oferta (DOG 29/9/2008) Documento 
PDF 

 

• Optativas do bacharelato - ampliación da oferta (DOG 1/7/2009) Documento 
PDF 

 

Selectividade 
 

• Probas de acceso ás ensinanzas universitarias 



 

Guía da LOMCE 
• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)-Texto 

consolidado 

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 
calidade educativa 

• 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. 

o Versión do Decreto 86/2015 en galego 
o Versión completa 
o Parte dispositiva 
o Desagregado por áreas 

 Materias troncais 
 Artes Escénicas 
 Bioloxía e Xeoloxía 
 Bioloxía 
 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 
 Cultura Audiovisual 
 Debuxo Técnico 
 Deseño 
 Economía da Empresa 
 Economía 
 Filosofía 
 Física e Química 
 Física 
 Fundamentos da Arte 
 Grego 
 Historia da Arte 
 Historia da Filosofía 
 Historia de España 
 Historia do Mundo Contemporáneo 
 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 
 Latín 
 Literatura Universal 
 Lingua Castelá e Literatura 
 Matemáticas 
 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 
 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 
 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 
 Primeira Lingua Estranxeira 
 Química 
 Tecnoloxía 
 Xeografía e Historia 
 Xeografía 
 Xeoloxía 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_parte_dispositiva.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/01_artes_escenicas.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/02_bioloxia_e_xeoloxia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/03_bioloxia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/04_ciencias_aplicadas.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/05_cultura_audiovisual.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/06_debuxo_tecnico.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/07_deseno.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/08_economia_empresa.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/09_economia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/10_filosofia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/11_fisica_e_quimica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/13_fisica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/14_fundamentos_da_arte.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/15_grego.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/16_historia_da_arte.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/17_historia_da_filosofia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/18_historia_de_espana.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/19_historia_do_mundo_contemporaneo.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20_iniciacion_a_actividade_emprendedora_e_empresarial.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/21_latin.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/22_literatura_universal.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/23_lingua_castela_e_literatura.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/24_matematicas.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/25_matematicas_aplicadas_as_ccss.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/26_matematicas_orientadas_as_ensinanzas_academicas.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/27_matematicas_orientadas_as_ensinanzas_aplicadas.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/28_primeira_lingua_estranxeira.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/29_quimica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/30_tecnoloxia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/31_xeografia_e_historia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/32_xeografia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/33_xeoloxia.doc


 

 Materias específicas 
 Análise Musical 
 Anatomía Aplicada 
 Artes Escénicas e Danza 
 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 
 Cultura Científica 
 Cultura Clásica 
 Debuxo Artístico 
 Educación Física 
 Educación Plástica, Visual e Audiovisual 
 Filosofía 
 Fundamentos de Administración e Xestión 
 Historia da Música e da Danza 
 Imaxe e Son 
 Linguaxe e Práctica Musical 
 Música 
 Psicoloxía 
 Segunda Lingua Estranxeira 
 Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 
 Tecnoloxía Industrial 
 Tecnoloxía 
 Tecnoloxías da Información e da Comunicación 
 Valores Éticos 
 Volume 

 Materias de libre configuración autonómica 
 Lingua Galega e Literatura 

 
 
 

o Cadro horario 
o Continuidade entre materias de bacharelato 

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/41_analise_musical.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/42_anatomia_aplicada.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/43_artes_escenicas_e_danza.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/44_ciencias_da_terra_e_do_medio_ambiente.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/45_cultura_cientifica_.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/46_cultura_clasica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/47_debuxo_artistico.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/48_educacion_fisica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/49_educacion_plastica_visual_e_audiovisual.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/50_filosofia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/51_fundamentos_de_administracion_e_xestion.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/52_historia_da_musica_e_da_danza.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/53_imaxe_e_son.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/54_linguaxe_e_practica_musical.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/55_musica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/56_psicoloxia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/57_segunda_lingua_estranxeira.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/58_tecnicas_de_expresion_grafico-plastica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/59_tecnoloxia_industrial.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/60_tecnoloxia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/61_tecnoloxias_da_informacion_e_da_comunicacion.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/62_valores_eticos.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/63_volume.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/71_lingua_galega_e_literatura.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/81_cadros_distribucion_horaria.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/82_continuidade_materias_bacharelato.pdf


 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de 
materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, 
e se regula o seu currículo e a súa oferta 

 

• Versión completa 
• Desagregado por áreas 

o Introdución 
o Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 

docentes en educación secundaria obrigatoria 
 Educación Financeira 
 Investigación e Tratamento da Información 
 Oratoria 
 Paisaxe e Sustentabilidade 
 Programación 
 Promoción de Estilos de Vida Saudables 
 Xadrez 

o Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 
docentes en bacharelato 
 Antropoloxía 
 Ética e Filosofía do Dereito 
 Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía 
 Literatura Galega do Século XX e da Actualidade 
 Literaturas Hispánicas 
 Métodos Estatísticos e Numéricos 
 Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia 
 Robótica 
 Xeografía e Historia de Galicia 

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/orde_materias_libre_configuracion_aut.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/01_educacion_financiera.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/02_investigacion_e_tratamento_da_informacion.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/03_oratoria.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/04_paisaxe_e_sustentabilidade.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/05_programacion.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/06_promocion_de_estilos_de_vida_saudables.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/07_xadrez.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/11_antropoloxia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/12_etica_e_filosofia_do_dereito.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/13_filosofia_da_ciencia_e_da_tecnoloxia.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/14_literatura_galega.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/15_literaturas_hispanicas.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/16_metodos_estatisticos.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/17_patrimonio.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/18_robotica.doc
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/19_xeografia_e_historia_de_galicia.doc


 

• Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan 
determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia  
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la 
formación inicial del profesorado y a las especialidades de los 
cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria 

• Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola 
que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia 

• Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as 
relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 
avaliación da educación primaria, a educación secundaria 
obrigatoria e o bacharelato. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia 

o Versión do Decreto 105/2014 en galego: 
 Versión completa 
 Parte dispositiva 
 Desagregado por áreas: 

 Ciencias da natureza 
 Ciencias sociais 
 Lingua castelá e literatura 
 Matemáticas 
 Primeira lingua estranxeira. Inglés 
 Educación artística 
 Educación física 
 Valores sociais e cívicos 
 Lingua galega e literatura 
 Cadro horario 

 
 
 
 

• Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos 
específicos da formación profesional básica das ensinanzas de 
formación profesional do sistema educativo en Galicia e se 
establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos 

 
Guía da LOMCE: 

 

• Aspectos básicos da LOMCE. Novos currículos de educación 
primaria e de Formación Profesional básica en Galicia 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&amp;lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&amp;lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&amp;lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&amp;lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&amp;lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&amp;lang=es
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_parte_dispositiva.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_1_ciencias_da_natureza.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_1_ciencias_sociais.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_1_lingua_castela_e_literatura.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_1_matematicas.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_1_primeira_lingua_estranxeira_ingles.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_2_educacion_artistica_0.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_2_educacion_fisica.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_2_valores_sociais_e_civicos.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_3_lingua_galega_e_literatura.doc
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/decreto_105-2014_galego_anexo_4_cadro_horario.doc
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/09/10/introducion_educacion_primaria_e_fp_basica.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/09/10/introducion_educacion_primaria_e_fp_basica.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/09/10/introducion_educacion_primaria_e_fp_basica.pdf
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2.- O CONTORNO 
 
2.1.- SITUACIÓN. 

 
O  concello de Porto do Son, no que se ubica este Centro, pertence á provincia  

da Coruña e está situado ó pé da Serra do Barbanza, no litoral da ría de Noia, no 
sudoeste da provincia. 

 
 
2.2.- MORFOLOXÍA. 

 
O municipio ocupa unha extensión de 95 km2 e ten unha lonxitude de 22.5 km.  

e un ancho de 6.6 km. 
 

O seu releve é moi abrupto, con altitudes próximas ós 600 m., o cal dificulta as 
comunicacións. Só a estreita franxa costeira que vai de norte a sur presenta un releve 
máis suave e chan, pola que discorre a principal vía de comunicación: a estrada Noia- 
Ribeira. 

 
 
2.3.-CLIMA. 

 
Agás nos meses de verán, nos que predomina o ambiente seco e soleado, o resto 

do ano todo o municipio está sometido á acción dos ciclóns atlánticos cun aumento 
paulatino das precipitacións que chegan ata os 1.500 mm. anuais, constituíndo polo 
tanto, unha das variedades máis frescas e húmidas de Galicia. 

 
 
2.4. -ECONOMÍA. 

 
A base económica do municipio constitúea o sector primario, que ocupa a case o 

50% da poboación activa, e dentro del, a pesca ocupa o lugar fundamental coa presencia 
de dous  portos importantes: Porto do Son e Portosín, nos que case 1/3 da poboación  
está relacionado coas actividades pesqueiras, mentres que a agricultura presenta un 
aspecto máis atrasado polo minifundismo (segundo datos do catastro corresponden a 
cada propietario 0.7 Ha.), a falta de mecanización e o autoconsumo. 

 
A actividade industrial e a construcción empregan a unha menor proporción de 

traballadores : hai unha única fábrica de madeira, unha empresa de explotación da pedra 
e algúns pequenos talleres que ocupan a menos do 20% dos traballadores. 

 
O sector comercial e de servicios foi aumentando ata ocupar o 30% da  

poboación activa. Dentro deste sector sobresae o turismo, de importancia cada vez  
maior gracias ó gran número e calidade das praias, así como a existencia dun porto 
deportivo en Portosín, un dos máis destacados de Galicia. 
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2.5.- SOCIEDADE. 
 

A poboación de Porto do Son  é  de case 10.000 habitantes, que distribuídos  
entre os 95 km2 de extensión que ten o concello, dá unha densidade de 115 habitantes / 
km2 e repártense en 10 parroquias: Miñortos, Goiáns, Nebra, Noal, Baroña, Queiruga, 
Caamaño, Ribasieira, Xuño e Muro, coa particularidade de que a poboación tende a 
concentrarse na estreita faixa do litoral, lugar no que se atopan os núcleos urbanos máis 
importantes: Portosín e Porto do Son. 

 
Cómpre subliñar ademais que esta poboación vén experimentando dende hai 

moitos anos as consecuencias da emigración. Á marxe da gran cantidade de mariñeiros 
embarcados en flotas pesqueiras e mercantes con base en Vigo, Cádiz, Huelva e outros 
portos da Península e Canarias, un número importante de pais de familia instaláronse  
por tódolos países de Europa occidental e EE.UU. Cando estes emigrantes teñen a 
intención de retornar soen deixar os seus fillos ó coidado dos avós. 

 
 
3.-TIPOLOXÍA DO CENTRO: 

 
3.1.- Titularidade: 

 
O centro no que se desenvolve o seguinte P.E.C. pertence á Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia . É de carácter público. 
 
3.2.- Niveis educativos que acolle: 

 
a. Os catro niveis de E.S.O. 

 
b. Bacharelato con dúas modalidades: Ciencias Humanas e Sociais, e 

Ciencias Naturais e da Saúde. 
 

c. Un ciclo formativo de grao medio: Conducción de actividades físico- 
deportivas no medio natural. 

 
3.3.- Número de unidades en funcionamento: 

 
- 4 grupos de 1º de E.S.O. - 2 grupos de 1º de Bacharelato 
- 4 grupos de 2º de E.S.O. - 2 grupo   de 2º de Bacharelato 
- 3 grupos de 3º de E.S.O. - 1 Ciclo Formativo de Grao Medio 
- 1 grupo de PEMAR de 3º de ESO 
- 4 grupos de 4º de E.S.O. (un P.D.C. de 2º ano) 
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3.4.- Ubicación xeográfica: 
 

O I.E.S. de Porto de Son está situado no centro da área de influencia do 
alumnado matriculado no mesmo, aínda así, unha alta porcentaxe de alumnos/as acoden 
ó centro en transporte escolar, aspecto que consideramos importante sinalar . 

 
Así mesmo, o centro está illado da biblioteca do concello, e doutros lugares de 

carácter cultural, etc. fundamentais estes para a formación integral do alumnado. 
 
3.5.- Postos de traballo: 

 
3.5.1- De carácter docente: 

 
Departamento de Lingua e Literatura Galega: 5 
Departamento de Lingua e Literatura Castelá: 5 
Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia: 5 (un profesor desprazado por 
falta de horario) 
Departamento de Economía: 1 
Departamento de Matemáticas:5 
Departamento de Ciencias Naturais, Bioloxía e Xeoloxía: 4 
Departamento de Física e Química: 3 
Departamento de Educación Física: 3. 
Departamento de Latín: 1 
Departamento de Grego: 1 
Departamento de Francés: 3 (unha profesora desprazada por falta de horario) 
Departamento de Inglés: 4  + Director en comisión de servizos 
Departamento de Tecnoloxía: 2 
Departamento de Educación Plástica e Visual: 2 
Departamento de Música: 2 
Departamento de Relixión: 2 
Departamento de Filosofía: 2 
Departamento de Orientación: 3 
Departamento de Ciclo Formativo: 2 (un deles técnico especialista en equinos) 

 
3.5.2.- De carácter non docente: 

 
Un administrativo 
Dous bedeis 
Tres limpadoras con horario total, e unha con media xornada 
O centro tamén dispón dun servicio de cafetería. 

 
3.6.- Servicio de transporte 

 
O servicio de transporte que ten contratado o centro é o de Autos Comparado 

 e Hermanos Ferrín. Os itinerarios que segue este transporte son oito: 
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RUTA Nº 1: cun total de 14 kms.Eeste percorrido leva 30 minutos 

 

Nº 
 
1. 

Parada 
 
Freixedo 

Km. 
 

5.1 
2. Portosín, 0.5 
3. Mariño 0.5 
4. A Gafa 0.7 
5. Crons 1.8 
6. Camboño 0.4 
7. Riveiro 2.8 
8. Miñortos 1.3 
9. Fieiro 0.9 

 

AUTOS COMPARADO S.L. 
 
RUTA Nº 2: cun total de 18.5  kms.Eeste percorrido leva 33 minutos 

 
 

Nº Parada Km. 

1. Caamaño–Capela 10.1 
2. Caamaño–Lagüela 0.4 
3. Caamaño-Fonte 0.7 
4. Laranga 2.5 
5. Novás 2.0 
6. San Pedro de Muro 1.3 
7. Carballosa 1.5 

 
HERMANOS FERRÍN SL 

 
RUTA Nº 3: cun total de 13.7  kms. Este percorrido leva 25 minutos 

 
Nº Parada Km. 

1. Campo Queiruga 8.3 
2. Constantino Q. 0.8 
3. Cruce Nadelas 0.5 
4. Nadelas 0.6 
5. Ponte Xuño 3.1 
6. Carballal 0.4 

AUTOS COMPARADO S.L. 
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RUTA Nº 4: cun total de 22.2  kms. Este percorrido leva 40 minutos 
 

Nº Parada Km. 
 

1. Xuño (Vilas) 13.4 
2. Xuño (Parada) 0.9 
3. Carballal. Outón 0.4 
4. A Escola 0.5 
5. Pedras Altas 0.6 
6. Sieira 1.3 
7. Castelo 1.3 
8. As Traves 3.8 

 
AUTOS COMPARADO S.L. 

 
RUTA Nº 5: cun total de 5.7  kms. Este percorrido leva 20 minutos 

 
Nº Parada Km. 

 
1. Cruce Cabanela 1.2 
2. Cruce Laranga 0.2 
3. Agrelo 0.9 
4. Campo Nebra 2.5 
5. Cornido-Nebra 0.9 

 
AUTOS COMPARADO S.L. 

 
RUTA Nº 6: cun total de 6.7  kms. Este percorrido leva 20 minutos 

 
Nº Parada Km. 

 
1. Aguieira 1.9 
2. Empalme Nebra 2.2 
3. Cans 0.6 
4. Beneso-Eiravedra 1.1 
5. Alto de Olveira 0.6 
6. A Silva 0.3 

 
AUTOS COMPARADO S.L. 

 
RUTA Nº 7: cun total de 21.1  kms. Este percorrido leva 35 minutos 

 
Nº Parada Km. 

 
1. Pedreira 16.5 
2. Campo de Patas 1.5 
3. Basoñas 1 1.5 
4. Basoñas 2 0.6 
5. Seráns 1 0.7 
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6. Seráns 2 0.3 
 
HERMANOS FERRÍN SL 

 
RUTA Nº 8 cun total de 9.6  kms. Este percorrido leva 25 minutos 

 
Nº Parada Km. 

1.  Xío 2.5 
2. Arnela 1.4 
3. Lagarto 0.8 
4. Abuín 0.5 
5. Campanario 0.6 
6. Penas 0.6 
7. Tarrío 0.4 
8. Orellán 0.6 
9. Goltar 2.2 

AUTOS COMPARADO S.L. 

RUTA Nº 9 cun total de 22.7  kms. Este percorrido leva 37 minutos 

1. Sendia 9.5 
2. Cruce Catadoiro 2.0 
3. Alto Armada 2.7 
4. Bustiguillade 1.0 
5. Xufres 2.2 
6. Bustoseco 5.3 

AUTOS COMPARADO S.L 

RUTA Nº 10 cun total de 9.0  kms. Este percorrido leva 18 minutos 

1. Perceboi 5.5 
2. Enlace ruta 5 1.0 
3. Cruce Castrallón 1.0 
4. Calo 1.5 

AUTOS COMPARADO S.L 

RUTA Nº 11 cun total de 2.1  kms. Este percorrido leva 10 minutos 

1. Rotonda 2.0 
2. Casa do Concello 0.1 

AUTOS COMPARADO S.L 
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3.7.-Dependencias: 
 
- 23 aulas dos distintos niveis 
- 1 aula de convivencia 
- 1 aula para o ciclo formativo 
- 1 aula de medios audiovisuais 
- 1 aula especifica 
- 3 laboratorios: (de física, de química e de ciencias naturais) 
- 2 talleres de tecnoloxía 
- 2 aulas de informática 
- 1 aula de debuxo 
- 1 aula de música 
- 1 laboratorio de fotografía 
- 1 ximnasio 
- 1 polideportivo cuberto 
- 1 pista polideportiva o aire libre 
- 1 biblioteca 
- 9 aseos, incluído 1 para minusválidos, outro para profesores e outro para persoal 
- 1 departamento de idiomas 
- 1 sala para diferentes departamentos, dividida en tres (utilízanse como desdobres) 
- 2 vestiarios para alumnos 
- 1 vestiario para o profesor/a de educación física 
- 1 vestiario para minusválidos 
- 3 almacéns 
- 1 taller de bicicletas 
- 1 xefatura de estudios 
- 1 departamento de orientación 
- 1 lugar de atención ós pais/nais 
- 1 dirección 
- 1 vicedirección 
- 1 secretaría 
- 1 local para a administración 
- 1 conserxería 
- 1 salón de actos 
- 1 cafetería 
- 1 sala de profesores 
- unha vivenda para o/a conserxe.. 

 
3.8.-Equipamentos: 

 
Consideramos que o material didáctico e mobiliario do que dispón o I.E.S. de 

Porto do Son, non é suficientemente satisfactorio para cubrir as necesidades do centro. 
 

• O laboratorio de química ten necesidade de material. 
• O laboratorio de ciencias naturais necesitaría material xeolóxico e reactivos, así 

como material audiovisual, carteis de fisioloxía, etc. 
• O salón de actos ten unha capacidade aproximada para 100 alumnos, polo que se 

fai reducido en canto ao aforo, impedindo poder realizar actividades 
programadas para un ciclo, etapa ou para todos os alumnos. Esto obriga a que en 
moitas ocasións e para determinados actos haxa que desprazar aos alumnos a 
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casa da cultura do concello. Este verán procedeuse a amplar o escenario  e 
doutras obras de mellora. 

 Faise necesario aumentar a dotación de medios de novas tecnoloxías. 
 Estes últimos cursos procedeuse a cambiar a biblioteca para a sala de profesores 

e viceversa, co fin de gañar algo máis de espazo, comenzando un plan de 
potenciación da mesma. 

 
Aínda así, a boa disposición dos profesores/as permite a adecuada marcha da 

tarefa educativa e docente. 
 
3.9.- Características singulares do noso centro 

 
O I.E.S. de Porto do Son foi un centro de Reforma . 

 
O curso 1997-98 no que realizamos este proxecto de formación (P.E.C.), era o 

terceiro que levaba funcionando, dato que destacamos por considerar que o centro aínda 
estaba creando unhas bases e criterios comúns de funcionamento; aspectos como as 
normas de convivencia, criterios de promoción, establecemento das titorías, etc., que 
agora xa están en pleno vigor e que tratamos de adaptar á nova lexislación educativa. 

 
A ubicación do instituto está apartada do núcleo urbano, motivo polo que todo o 

alumnado debe utilizar transporte escolar , por este mesmo motivo as faltas de  
asistencia as respectivas clases non é tanta como nos centros instalados en núcleos 
urbanos. 

 
A parte do sinalado, o noso centro non ten unha particularidade específica que o 

destaque fronte a outros centros. 
 
3.10.- Características singulares do alumnado 

 
- A procedencia dos nosos alumnos/as é maioritariamente de Porto do Son e das 

aldeas limítrofes, sendo Seráns a aldea que está a máis distancia do centro, 
aproximadamente a 18 Km. 

 
- O nivel socioeconómico e cultural das familias do alumnado pódese incluír nun 

estrato medio-baixo, existindo particularidades. 
 

- O interese polo estudio é moi baixo. A motivación para estudiar pódese 
resumir nos seguintes tipos: 

 
 por mandato dos pais/nais 
 por falta de expectativas profesionais e ocupacionais 
 por ser estudios obrigatorios que permiten a obtención do título de E.S.O. 
 para poder continuar estudiando e acceder a estudios superiores. 

 
- En xeral os nosos alumnos/as ven o estudio coma unha imposición, a falta de 

motivación está orixinada en moitas ocasións pola falta de expectativas profesionais, 
sendo o problema do paro un dato básico que o alumnado manexa para “escabullir” a  
súa responsabilidade como estudiante. 
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- A información recollida nas clases serve ó seu entender para sacar uns bos 
rendementos nos exames sen outras pretensións, esto causa en ocasións actitudes  
pasivas ante actividades que non son facilmente avaliables. 

 
- A planificación no estudio é practicamente nula. Desde o departamento de 

orientación se elaboran Programa de Técnicas, métodos e hábitos de estudio, para 
traballar no horario de titoría dos distintos cursos de E.S.O. 

 
Os contidos de dito programa abarcaban dende un cuestionario sobre “ Técnicas 

e hábitos de estudio”, lectura rápida, lectura comprensiva, subliñado, realización de 
esquemas , toma de apuntes, etc.. 

 
Os resultados do cuestionario destacan unha intención de estudio por parte do 

alumnado, pero uns métodos intuitivos e pouco eficaces. 
 

Mala comprensión e baixa velocidade lectora, falta de motivación, problemas de 
ortografía e de redacción, etc. 

 
- No noso centro o horario é de xornada única, polo que o alumnado pode 

dispoñer de tempo suficiente ó longo da tarde para actividades tanto académicas como 
de lecer. En xeral adican demasiado tempo a ver a TV ou simplemente a non facer nada. 

 
- Respecto ó seu comportamento, temos en conta a idade na que se atopan 

(adolescencia) con tódolos cambios que esto supón, cambios tanto no aspecto físico, 
psíquico como social, están nunha etapa na que necesitan modelos axeitados de 
conducta, referentes básicos para a súa actuación, en xeral reclaman atención dun xeito 
negativo, interrumpindo o ritmo das clases, demostran unha gran agresividade , 
materializada principalmente nunha linguaxe chea de “tacos” ou expresión mal soantes. 

 
A nosa forma de actuar non pretende guiarse dunha disciplina dura, senón máis 

ben dun respecto e un diálogo, aínda que ás veces esto non funciona, sendo necesaria 
unha intervención máis específica e que sirva de modelo. (Expulsións por mal 
comportamento, e incluso a apertura de varios expedientes disciplinarios). 

 
- Outro dato a destacar é o gran número de alumnado que promocionou a cursos 

superiores con materias pendentes. 
 

- Cada curso se da un certo número de alumnos/as do primeiro ciclo de E.S.O. 
que asisten a clases de apoio cunha profesora de pedagoxía terapéutica. 

 
- Por outra banda tamén se está procedendo a dar clases de reforzo en 1º e 2º de 

ESO ao amparo da CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención  
a diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. 

 
- No segundo e primeiro ciclo de E.S.O. son moitos os alumnos/as repetidores, 

dato este moi significativo. Nestes momentos están implantados un Programa de 
Diversificación Curricular de dous anos e outro dun ano co fin e atender  
especificamente a estes alumnos. Ademais de, nalgúns casos, programas de técnicas   de 
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estudio no horario de titoría; o próximo curso prevese a creación de grupos de reforzo 
educativo naquelas áreas que presenten unha maior dificultade. 

 
 
4.-  O CONTEXTO: 

 
4.1.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA E CULTURAL DA ZONA 

 
Co fin de dar unha resposta eficaz á necesidade de coñecer cal é a situación 

socioeconómica e cultural do contexto no que se desenvolve a vida do alumnado que 
constitúe o substrato básico do IES de Porto do Son, realizouse unha enquisa que nos 
permitirá aproximarnos ó coñecemento desa situación mediante a identificación e 
análise das variables que configuran o entorno escolar. 

 
Antes de proceder á análise dos resultados da enquisa fíxose un estudio xeral 

sobre as idades e a súa evolución en toda a poboación do concello. Neste estudio pódese 
constatar que neste momento se está a dar un notable descenso da natalidade nestes dez 
últimos anos; pois observamos que das 1509 persoas que corresponden ó intervalo de 
idade de 10 a 19 anos, pásase ás 911 de idades comprendidas entre 0 e 9 anos, o que 
supón un descenso en 598 nacementos. 

 
Así mesmo, o groso da idade da poboación céntrase no intervalo comprendido 

entre as idades de 20 a 29 anos que podiamos ampliar entre os 10 e 40 anos, 
consecuencia da bonanza económica que houbo na zona nas décadas correspondentes, 
xa que florecía o traballo na pesca, na mariña mercante e na emigración, motores 
fundamentais no desenvolvemento económico do concello. 

 
Unha vez feita esta observación sobre a evolución das idades dos habitantes do 

concello de Porto do Son pasamos a realizar a análise dos resultados obtidos da enquisa 
que se realizou ó alumnado do Centro. 

 
4.1.1.-  Procedencia do alumnado. 

 
O alumnado do IES de Porto do Son provén, na súa gran maioría das 

parroquias do propio concello, tan só hai unha lixeira porcentaxe, que corresponde aos 
alumnos do Ciclo de FP (só dous alumnos son residentes deste municipio) e a un  
alumno de 4º de ESO, que proceden de outros concellos. Por outra banda, existe un 
número de alumnas e alumnos aínda máis baixo que o anterior, que teñen a súa 
residencia no concello de Lousame, concretamente na parroquia de Camboño, xa que 
estiveron escolarizados durante a súa Educación Primaria no CEIP de Portosín, debido a 
que está moito máis próximo que calquera outro centro de Lousame. 

 
Estas porcentaxes poden sufrir variacións mínimas en cada curso. 

 
Así mesmo, o 86,84% do alumnado residiu sempre neste concello, mentres que o 

13% restante corresponde a familias procedentes de moi diferentes lugares, pero sobre 
todo de familias que retornaron da emigración. 

 
Se situamos ós alumnos e alumnas polo seu lugar de residencia, no propio 

concello de Porto do Son, podemos apreciar que nos encontramos ante un alumnado 
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semiurbano e rural, concentrándose os primeiros en Portosín e na capital do Concello, 
que polas súas características estructurais podémolas considerar como semiurbes xa que 
nelas están establecidas a maioría de servicios; aínda que a maioría proceden das 
diferentes aldeas e núcleos rurais do concello. 

 
4.1.2.- Vivenda 

 
No que fai referencia á vivenda podemos constatar como a maioría das familias 

dos alumnos e alumnas do IES de Porto do Son habitan nunha vivenda propia (89,47%), 
mentres que un 6,01% vive en vivendas das que son propietarios familiares e tan só un 
3,75 % mora nunha vivenda alugada; o 0,75% restante corresponde a outro tipo de 
usufructo. 

 
Por outra banda e como é característico dun medio rural a gran maioría do 

alumnado vive en casas unifamiliares (90,22%) en contraste co 9,78% que vive en  
pisos, construídos, a maior parte deles, nos tres últimos lustros, e que están ubicados no 
cascos urbanos de Porto do Son e Portosín, aínda que se poden apreciar algunhas 
edificacións con tres ou catro pisos nalgúns núcleos rurais do concello, pero estas son 
máis ben raras. 

 
Finalmente a media de persoas que habitan nunha mesma vivenda é de 5,34, 

apreciándose nalgúns casos que viven tíos, tías, avós ou avoas na mesma vivenda dos 
alumnos e alumnas. 

 
4.1.3.- Transporte 

 
O medio de transporte empregado polo alumnado para achegarse ata o Centro é  

o autobús, agás un pequeno número que viven no lugar de Noal que queda situado nos 
arredores do IES. 

 
É interesante sinalar que seguindo a normativa da Consellería de Educación o 

transporte é gratuíto para os alumnos e alumnas de Educación Secundaria Obrigatoria 
que residen a unha distancia superior ós 2000 metros do Centro de Ensino, sen embargo 
aquí tamén están incluídos todos os viven na capital do Concello, aínda que nalgúns 
casos non se cumpra esta distancia mínima. Así mesmo, a pesar de que os alumnos de 
bacharelato non teñen dereito ó transporte gratuíto, é debido a que non se ocupan todas 
as prazas, estes poden facer uso deste transporte (sempre e cando haxa prazas libres), 
unha vez solicitada a autorización pertinente. 

 
Ó referirnos á distancia que teñen que percorrer ata a parada na que 

habitualmente collen o autobús podemos apreciar que a maioría (71,42 %) teñan a 
mesma a menos de 500 metros do seu domicilio, entre 500 metros e 1 km o 15,78 % e 
máis de 1 km o 12,78 %. 

 
Todo isto, e debido á orografía e á disposición lonxitudinal do propio concello, 

fai que un certo número de alumnos e alumnas procedentes das parroquias máis 
afastadas, así como doutros lugares situados en zonas illadas en plena Serra do  
Barbanza (As Traves, Inxerto, Bustiguillade, Xufres, etc.) necesiten de máis tempo para 
o seu traslado que o resto dos seus compañeiros e compañeiras. 
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4.1.4.- Situación sociocultural 
 

a) Nivel de estudios 
 

No que respecta ó nivel de estudios acadado polos pais e nais, das respostas 
obtidas despréndese que un 6,39 % dos primeiros e un 11,27 % das segundas carecen de 
estudios ou dalgunha titulación académica; realizaron Estudios Primarios un 46,61 % de 
pais e un 52,63 % de nais; o 18,04 % de pais e o 27,44 % de nais obtiveron o Graduado 
Escolar; fixeron estudios de Formación Profesional o 5,63 % e 1,87 % respectivamente; 
remataron estudios de bacharelato un 3 % de pais e un 2,63 % de nais; estudios 
universitarios medios ou superiores preséntano un 2,25 % de pais e un 0,75 % de nais. 
Outro tipo de estudios, como poden ser Patrón de Pesca, Mecánico Naval, etc. aparecen 
nun 14,28 % nos pais e nun 1,87 % no caso das nais. 

 
b) Tempo de lecer 

 
Ó referirnos ás afeccións de pais e nais podemos facer catro grandes apartados 

que se corresponden: 
 

* Lectura: 
 

Pódese destacar que o tipo de lectura preferido pola maioría dos país son os 
diarios deportivos e as revistas de sociedade polas nais. En menor porcentaxe 
periódicos, novelas e revistas especializadas. 

 
Nas estatísticas observamos que o 44,36 % dos pais le de vez en cando, o   31,57 

% con bastante frecuencia e o 17,66 % nunca ou case nunca. 
 

Unha tónica similar segue no caso das nais: de vez en cando o 48,87 %, con 
bastante frecuencia o 27,06 % e nunca ou case nunca o 21,80 %. 

 
* Deporte: 

 
O 17,29 % dos pais practican deporte con bastante frecuencia (unha ou máis 

veces por semana); de vez en cando un 22,18 % e nunca ou case nunca un 53 %. 
 

O 3,75 % das nais practican deporte con bastante frecuencia; un 15,03 % de vez 
en cando e un 78,57 % nunca ou case nunca. 

 
* Televisión: 

 
Os datos obtidos contrastan en gran medida cos de lectura e deporte pois  

mentres que nos anteriores non existe unha afección definida pola práctica das mesmas 
neste caso si se pode constatar a súa visión moi a miúdo. Así, tan só o   4,51 % dos pais 
e o 6,39 % das nais non ven a televisión nunca ou case nunca. As cifras dispáranse nos 
seguintes apartados, pois hai un 44,36 % de pais  e un 47,36 % das nais que a ven de  
vez en cando, e un 45,11 % de pais e un 43,98 % de nais que a ven con bastante 
frecuencia (de dúas a máis horas ó día). 
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Hai, así mesmo, como se pode constatar na suma dos datos, unha pequena 
porcentaxe na que os alumnos e alumnas non contestaron ó apartado. 

 
* Música: 

 
O 42,85 % dos pais e o 46,24 % das nais escoitan de forma regular algún tipo 

música e non saben tocar instrumento ningún. 
 

Ós que escoitan de forma regular algún tipo de música e ademais tocan algún 
instrumento correspóndelles unhas porcentaxes da orde do 4,58 % no caso dos pais e do 
1,12 % no caso das nais. 

 
O 52,65 % dos pais e o 52,63 % das nais non escoitan regularmente música nin, 

en consecuencia, tocan instrumento algún. 
 

O facer esta mesma análise cos alumnos e alumnas os datos obtidos son os 
seguintes: 

 
* Lectura: 

 
O 55,63 % afirma ler con bastante frecuencia; o 38,72 % di que tan só o fai de 

vez en cando e un 5,63 % non o fai nunca ou case nunca. 
 

* Deporte: 
 

A práctica do deporte está bastante máis estendida que a lectura, así o 63,15 % 
practícao con bastante frecuencia (unha ou máis veces a semana); o 30,82 % de vez en 
cando e o 6,01 % di que nunca ou case nunca fai deporte. 

 
* Televisión: 

 
O 61,27 % afirma estar diante da televisión dúas ou máis horas ó día, mentres 

que o 35,71 % faino esporadicamente e un 3% nunca ou case nunca. 
 

* Música: 
 

O 67,66 % do alumnado escoita música regularmente pero non tocan  
instrumento algún; o 25,56 % ademais de escoitar música tamén a practican tocando 
algún instrumento e o 6,39 % non escoitan nin tocan instrumento algún. 

 
* Clases particulares e outras actividades complementarias 

 

Durante o curso escolar o 22,93 % do alumnado asiste regularmente a clases de 
apoio adicional e o 37,96 % a outro tipo de actividades complementarias (informática, 
baile, música, pintura, taekwondo, etc.) organizadas polas diferentes asociacións e polo 
concello. 
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* Lugar de estudio 
 

É importante subliñar que gran parte do alumnado (82,33 %) dispón dun lugar 
fixo e  convenientemente preparado para estudiar na súa casa. 

 
c) Asociacionismo 

 
A maioría dos pais e das nais non pertencen a asociación ou sociedade cultural, 

deportiva ou recreativa ningunha, que en termos de porcentaxes correspondería ó  62,03 
% no caso dos pais e o 61,65 % no caso das nais. 

 
Dentro dos que pertencen a algunha asociación, hai unha pequena porcentaxe 

que forman parte de asociacións culturais, porcentaxe que é un pouco maior nas nais, ó 
revés do que acontece nas asociacións de tipo deportivo onde é moi pequeno no caso  
das nais e chega a un 15 % no caso dos pais. Así mesmo son moi poucos e poucas os 
que pertencen a outro tipo de asociacións. 

 
Maior porcentaxe de asociados e asociadas encontramos no caso da APA, no  

que aparece o nome dos pais nun 14,28 % e nun 26,31 % no caso das nais, o que nos 
amosa unha tendencia moi contrastada que é a de deixar, na maioría dos casos, a 
educación e ensinanza dos fillos e fillas nas mans das nais. 

 
No que fai referencia á participación en asociacións do alumnado podemos 

reflectir que o 53 % non está en ningún tipo de asociacións; o 24, 81 % está en algunha 
asociación deportiva, o 14,28 % en asociacións culturais e o 7,89 % en outro tipo de 
asociacións. 

 
4.1.5.- Traballo 

 
Aínda que descendeu nos últimos anos a porcentaxe de pais-mariñeiros, debido á 

crise do sector pesqueiro no noso país, segue sendo un 30,07 % a profesión maioritaria, 
seguido da construcción ( 13,15 %), empregados/asalariados (6,76 %), funcionarios 
(4,88 %) , agricultores ( 2,63 % ), e profesionais liberais ( 2,63 % ). Hai que salientar 
que un 3,38 % dos pais está xubilado anticipadamente, sendo só un 3 % os xubilados  
por chegar á idade correspondente. Inscritos nas oficinas do INEM hai unha porcentaxe 
da orde de 2,25 % , adicándose o 24,80 % restante a outro tipo de actividades ( 
autónomos, pequenos empresarios, etc.). 

 
Con respecto á profesión das nais, a maioría (59,02 % ) adícanse ó traballo da 

casa, son empregadas un 9,77 % , agricultoras un 6,76 %, profesionais liberais un      
3,38 % , traballa na pesca un 1,87 % , son funcionarias un 1,87 % e están xubiladas 
outro 1,87 %. Inscritas na oficina do INEM     están tan só un 0,37 %, e o resto un 11,65 
% adícase a outro tipo de actividades. 

 
Da análise destes datos chama a atención o escaso número de pais e nais que 

traballan especificamente na agricultura como profesionais da mesma, esto é debido a 
que, polo xeral, se traballa en plan de subsistencia como complemento ou axuda á 
economía familiar ou ben para consumo propio. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

42 

 

 

 
 

Así mesmo, o número de pais e nais asalariados/empregados é moi pequeno, 
consecuencia da escasa ou nula industrialización do Concello, no que non hai grandes 
empresas. Obsérvase que esta porcentaxe é superior no caso das nais, xa que unha 
pequena parte destas desprázase a traballar en industrias derivadas da  pesca 
(conxelados, conservas,etc.) que están ubicadas no concello de Ribeira. 

 
Tamén se desprende destes datos o feito de que a maioría das nais adícanse ó 

traballo da casa, e seguen a cumprir, polo tanto, un papel fundamental no labor 
educativo dos fillos e fillas. 

 

Destacamos que un 4,13% dos alumnos/as son orfos de pais e 1,87 % son   orfos 
de nai. 

 

Por último, un 1,12 % dos pais e soamente un 0,37 % das nais están emigrados, 
pero si é de destacar a ausencia de moitos pais de familia durante unha gran parte do  
ano por mor do traballo no mar (na pesca de altura, gran altura, mariña mercante, etc.). 

 
4.1.6 .- Infraestructura 

 
En canto á infraestructura de servicios sociais no Concello de Porto do Son podemos 
citar as seguintes: 

 
* Escolas: 
 E.I. E.P. BAC CFP 
 
 CEIP Campanario ( Baroña) 

 
1 

 
3 

 CEIP Caamaño 1 1 
 Escola educación infantil (Carballosa) 1  
 CEIP Portosín 3 8 
 CEIP Seráns  1 
 CEIP Sobrado (Nebra) 1 3 
 CEIP Santa Irene 4 14 
 CEIP Queiruga 1 2 
 CEIP Xuño 2 9 
 I.E.S 18 E.S.O - 4 1 

 
 

* Bibliotecas: 
 

Unha biblioteca municipal na capital do Concello 
 

* Equipamento sanitario: 
 

Un centro de saúde dependente do SERGAS na capital do concello, ademís dos centros 
de atención primaria de Portosín e Xuño 

 
* Casas de cultura: 
- Unha  na capital do Concello. 
- Hoxe en día hai unha casa de cultura en cada parroquia 
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* Zonas deportivas: 
 

- Un polideportivo municipal. 
- Pistas polideportivas ó aire libre en cada parroquia  e cubertas en Portosín e Xuño. 
- Un campo de fútbol en cada parroquia 
- Un porto deportivo (Portosín) 

 
* Clubs deportivos: 

 
- Club náutico de Portosín 
- Club náutico de Porto do Son 
- Club de remo de Portosín 
- Club cicloturista de Porto do Son 
- Clubs de fútbol en cada parroquia 

 
* Asociacións: 

 
- APAS nos CEIP de Xuño, Portosín, Porto do Son e no IES de Porto do Son. 
- Asociación de amas de casa 
- Asociación de mulleres rurais ( Portosín) 
- Asociación de veciños en varias parroquias 
- Comunidade de montes en cada parroquia 
- Asociación cultural Enxa en Baroña, Redondel en Queiruga, Gaivota en Portosín 
- Asociación de empresarios de Porto do Son 
- Asociación Parroquial LOA 
- Club de xubilados 

 
* Infraestructuras varias: 

 
- Confraría de pescadores de Porto do Son e de Portosín 
- Fábrica de xelo en Portosín 
- Lonxas de peixe en Porto do Son e Portosín 
- Estación de vixilancia e salvamento do medio marítimo 
- Xulgado de Paz 
- Oficina de correos e telégrafos 
- Cuartelillo de garda civil durante o día 
- Policía local 
- Casa do Mar ISM 

 
* Escolas de música: 

 
- Escola de música en Portosín. 
- Escola de gaitas en Porto do Son. 

 
 
 
Nota: engadimos a continuación a enquisa sobre o análise do contexto no que 
desenvolvemos a nosa labor educativa. 
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5.- SITUACIÓN SOCIOLÍNGÜÍSTICA 
 

Os datos que ofrecemos nacen da análise dunha enquisa feita á práctica 
totalidade dos alumnos/as. (engadimos a enquisa sobre os usos idiomáticos do  
alumnado do noso centro. 

 
Agás o 2.2 %, o noso alumnado naceu en Galicia e prioritariamente reside nas 

aldeas da bisbarra (72 %). O 85 % dos pais traballa ou ben no sector primario ou en 
empregos que esixen pouca cualificación; esta cifra vese incrementada no caso das nais 
(90%). É de subliñar que só un 9% dos pais realizou estudios universitarios. A lingua 
maioritariamente usada pola poboación é o galego empregado de forma monolingüe por 
un  89% entre os avós dos alumnos;  un  83% entre os pais;  e, un 81% entre irmáns. 

 
A lingua usada nas clases durante a EXB foi nun 72 % en galego ou 

maioritariamente en galego, porcentaxe que se incrementa ó 77% nas aulas do noso 
Instituto. Neste sentido os alumnos/as recoñecen que para eles é decisiva a lingua que 
usen os profesores na clase para facer a súa propia escolla lingüística 64%. Un 59% 
prefire o uso do galego na clase; 8% o castelán; e, 33% é indiferente a esta elección. 
Resulta significativo que un 72 % manifesta crer que a calidade dos seus estudios 
melloraría se se desen máis asignaturas en galego. Nas diversas funcionalidades do 
idioma: 1º.- Idioma de identidade, baixo condicións peculiares: escribir un diario 
persoal ou redacción dunha carta ó seu mellor amigo 63% faríao en galego. Idioma de 
representación institucional: no contexto dunha reunión de Delegados de Curso p.e., 
80% en galego. Idioma de relación, coa peculiaridade de descoñecer a lingua de 
instalación do interlocutor, falarían galego o 59%. Por outra parte non se detecta unha 
sensación subxectiva de marxinación por falar galego 8%, ou castelán 14%. Tampouco 
percibimos unha actitude prexuizada ante o idioma galego. 
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6.- ENQUISA Ó PROFESORADO 

 

A enquisa que presentamos a continuación fai referencia a motivación que o 
profesorado sinte pola implantación do novo sistema educativo L.O.G.S.E. 

 

Respostas : Moi bo/a  (Mb) Bo/a   (B) Regular  (R) Malo/a  (M) 

1. ¿Que opinión che merece a implantación do novo sistema educativo LOXSE? Mb  B  R  M 

2. Cres que a dotación do centro, en canto a profesorado, é ... Mb  B  R  M 

3. Cres que a dotación do centro, en canto a material, é ... Mb  B  R  M 

4. Consideras que o número de horas da materia que impartes é ... Mb  B  R  M 

5. O nivel académico dos alumnos é ... Mb  B  R  M 

6. O comportamento dos alumnos é ... Mb  B  R M 

7. A implicación dos pais no proceso educativo é ... Mb  B  R  M 

8. ¿Como é a relación cos teus compañeiros de seminario? Mb  B  R  M 

9. ¿Como é a relación co resto de compañeiros? Mb  B  R  M 

10. ¿Como é a túa participación nas actividades extraescolares? Mb  B  R  M 

11. ¿ Cales consideras que son os puntos máis negativos do novo sistema educativo? 
 
 
6.1.- RESULTADOS DA ENQUISA 

 

A caótica implantación da LOXSE contribiu á desmotivación do  profesorado, 
como opina o 87% dos enquisados que teñen unha opinión mala ou regular de como se 
estaba a implantar. Entre as causas cítanse de forma maioritaria que hai unha mala 
dotación en canto a material (77% malo/regular) e escaso profesorado para asignaturas 
prácticas (39% mal/regular) necesario para talleres e laboratorios. 

 
Por outro lado, o excesivo número de alumnos por aula xunto ó baixo nivel 

académico (97% mal/regular), ó mal comportamento (83% mal/regular) e á escasa 
implicación dos pais (97% mal/regular) tamén contribúen a falta de motivación que se 
pode observar na baixa participación nas actividades extraescolares (67% regular/mal). 

 
Segundo se detecta en moitas opinións esta actitude negativa do alumnado podería 

deberse á obrigatoriedade de estudiar ata os 16 anos, a falta de alternativas axeitadas na 
FP e que ó fin da ESO non haxa alternativas atractivas para os que non continúen no 
bacharelato. 
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7.- INDICADORES DA ESTRUCTURA DO CENTRO 
 

7.1.- HORARIOS: 
 

De 8:200 a 14:00 e luns pola tarde de 16:20 ata as 18:000 
 
 

7.2.- RATIOS 
 

1º ESO 

 
GRUPOS 

4 

 

ALUMNOSAULA  
19, 19, 19, 19 

2º ESO 4 21, 21, 22, 22 
3º ESO 3 13, 17, 18 
PEMAR 3ª 1 10 
4º ESO 3 17, 18, 18 
PDC 4º 1 8 
1º BACH. 2 22, 21 
2º BACH. 2 28, 22 
CFP 1º 1 20 
CFP 2º 1 11 

 

7.3.- NÚMERO DE AULAS 
 

1º ESO 4 SALÓN DE ACTOS 
2º ESO 4 BIBLIOTECA 
3º ESO 3 XIMNASIO 
4º ESO 2 PAVILLÓN 
PDC 3º 1 PISTA POLIDEPORTIVA 
PDC 4º 2 
1º BACHARELATO 2 
2º BACHARELATO 2 
DESDOBRES 6 
AULA DE CONVIVENCIA 
AULA DE MÚSICA 
AULA DE PLÁSTICA 
AULA DE ORIENTACIÓN 
TALLER DE TECNOLOXÍA 2 
AULA DE AUDIOVISUAIS 
LABORATORIO DE FÍSICA 
LABORATORIO DE QUÍMICA 

TALLER DE BICICLETAS 
AULA INFOR MÁTICA 2 
LABORATORIO DE CIENCIAS 
LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA 
AULA ESPECÍFICA 
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8.- ADSCRICIÓN DE ALUMNOS 
 
8.1.- Agrupamento vertical 

 
O ensino secundario está organizado por ciclos: 
1º Ciclo de E.S.O. formado por tres cursos: 1 º, 2º e 3º de E.S.O. 
2º Ciclo de E.S.O. formado por un cursos: 4º de E.S.O. 

 
. O Bacharelato  é das especialidades de : 

Ciencias e HCCS: en 1º de Bacharelato LOMCE 
Ciencia e Tecnoloxía e HCCS en 2º de Bacharelato LOE 

 
. A Formación profesional está presente no: 

Ciclo de Grao Medio: Condución de Actividades Físico Deportivas no 
Medio Natural 

 
8.2.- Criterios de agrupamento 

 
 

1- Segundo as materias optativas nas que estean matriculados 
2- Criterios de coeducación 
3- Orde aleatoria 
4.- En 1º de ESO distribución proporcional de diversas parroquias en cada grupo, 
segundo centro de procedencia 
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9.-  A S AVALIACIÓNS 
 
 CRITERIOS DE PROMOCIÓN E OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 As avaliacións 

 
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación establece no seu artigo 28 

que a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria 
obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. 

 
A orde da Consellería de Educación do 21 de decembro de 2007 establece no   

seu artigo 2º que a avaliación será continua en canto que está inmersa no proceso de 
ensinanza e aprendizaxe do alumno e da alumna e terá carácter formativo e orientador 
co fin de detectar as dificultades no momento en que se producen, averiguar as súas 
causas e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo 
ou de adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles 
para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica. 

 
Establece ademais que a avaliación levarase a cabo tendo como referentes os 

diferentes elementos que constitúen o currículo: as competencias básicas e os  
obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación das materias serán o referente 
fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencia básicas como a 
consecución dos obxectivos. 

 
As sesións de avaliación 

 
As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora de grupo e nelas 

participará todo o profesorado que imparte docencia nel e contará co asesoramento do 
departamento de orientación. Nelas valoraranse as aprendizaxes acadadas por cada 
alumno e cada alumna en relación co grao de desenvolvemento das competencias 
básicas e coa consecución dos obxectivos previstos para cada unha das materias e/ou 
ámbitos e, se é o caso, as medidas adoptadas ou que se deban adoptar, sexa de forma 
xeral ou nalgunha das materias, orientadas á mellora do seu proceso de aprendizaxe. 

 
A persoa titora recollerá en acta o desenvolvemento das sesións, as  

cualificacións das distintas materias e/ou ámbitos, o grao de desenvolvemento das 
competencias básicas, as decisións e os acordos acadados referidos a cada alumno e ao 
grupo no seu conxunto. Así mesmo, farase os seguimento da recuperación de materias 
pendentes, se fose o caso. 

 
O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá 

un programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá 
superar a avaliación correspondente ao devandito programa. A avaliación do programa 
de reforzo será tida en conta para os efectos de cualificación das materias non  
superadas. Correspóndelles aos departamentos didácticos a organización destes 
programas. Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte  
docencia. 
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A valoración dos resultados derivados destes acordos e decisións constituirá o 
punto de partida da seguinte avaliación. 

 
 A titulación e promoción na ESO 

 
Ao remate de cada un dos cursos e como resultado do proceso de avaliación, o 

equipo de profesores e profesoras que imparten docencia en cada grupo, na sesión final 
de avaliación, decidirá sobre a promoción ou titulación, segundo sexa o caso, do 
alumnado. 

 
Por isto, considerando o resultado da reflexión común do equipo de avaliación  

en torno a os aspectos anteriores, cada profesor ou profesora decidirá a cualificación 
definitiva que outorga a cada alumno na área ou materia impartida. 

 
O profesorado deberá considerar no proceso avaliador a madurez académica do 

alumnado en relación cos obxectivos xerais da etapa de E.S.O. e as súas posibilidades  
de progreso e recuperación nos cursos posteriores. Para decidir sobre a promoción e a 
titulación dos mesmos, será necesario valorar e ter en conta en que grao os obxectivos 
alcanzados polo alumnado nas distintas áreas ou materias contribúen de forma global á 
consecución de ditos obxectivos e ao desenvolvemento das competencias básicas. 

 
A efectos de promoción de curso e titulación, recóllense os aspectos e criterios 

que o equipo de avaliación considerará para estimar a madurez do alumnado e as súas 
posibilidades de recuperación e progreso nos cursos posteriores: podemos considerar 
que un alumno manifesta “madurez” a efectos de promoción e de posibilidade de 
continuar estudos cando: 

 
□ Aspectos positivos: 

 
o Mantén unha actitude positiva en clase e ante as distintas materias. 
o Manifesta interese por aprender 
o Realiza habitualmente as tarefas e traballos escolares 
o Asiste a clase con regularidade. 
o Realiza as actividades de reforzo ou adaptación encomendadas. 
o Conseguiu os obxectivos básicos e un grao axeitado de desenvolvemento 

das capacidades básicas da maioría das materias do curso. 
o Esforzo, interese e atención demostrados 
o Evolución e superación ao longo do curso 

 
□ Aspectos negativos: 

 
o Avaliación negativa nos contidos relacionados directamente coa 

capacidade de expresión oral e escrita, o cálculo numérico e o 
razoamento lóxico. 

 
□ Aspectos moi negativos (poden carrexar a consideración de abandono dalgunha 

asignatura): 
 

o Non traer o material necesario para o desenvolvemento das actividades 
de clase. 
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o Negarse a facer as tarefas de clase ou non participar nas actividades 
propostas. 

o Presentar os exames en branco ou cun contido tan escaso que faga 
supoñer que dita persoa non preparou a materia. 

o Impedir ou dificultar reiteradamente o estudo dos compañeiros. 
o Ter posto de manifesto un alto nivel de absentismo escolar (máis do 20 

% do horario lectivo da materia en cuestión). 
o Non presentarse ás probas extraordinarias. 

 
Concretamente analizaranse os seguintes parámetros: 

 
□ En canto a hábitos de traballo: a constancia e dedicación ao estudo, a asistencia 

regular a clase e o aproveitamento desta, e a capacidade de traballo en grupo. 
 

□ En canto a actitude: actitude positiva de cara ao aprendizaxe, maduración na 
autonomía do aprendizaxe e a responsabilidade (puntualidade na entrega dos 
traballos, correcta presentación dos mesmos, adquisición e presentación do 
material de traballo, esforzo por superar as dificultades do aprendizaxe), 
cumprimento das normas de convivencia, actitude solidaria, tolerante e de 
respecto cara aos demais, actitude crítica ante o coñecemento científico e 
humanístico. 

 
 

□ En canto á capacidade de comprensión e expresión oral e escrita: comprensión 
lectora, ortografía correcta, capacidade de transmitir información, dominio do 
vocabulario básico e técnico e capacidade de síntese. 

 
□ En canto á capacidade de identificación e resolución de problemas: capacidade de 

razoamento lóxico, capacidade para aplicar os coñecementos aprendidos, 
utilización de gráficos, mapas, esquemas e resúmenes, capacidade de selección 
do material para realizar traballos 

 
 

O abandono de asignatura será determinante á hora de valorar negativamente a 
madurez do alumno, podendo chegar a impedir a obtención do título. 
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TITULACIÓN E PROMOCIÓN NA ESO 
 

 1.- CONVOCATORIA DE XUÑO  
 
1.1.- Alumnos que teñan todas as materias con cualificación ≥5 

1º, 2º e 3º de ESO ……..... PROMOCIONAN 
4º de ESO ………………… PROPOSTA PARA TÍTULO 

 
1.2.- Alumnos con algunha materia ≤5: SETEMBRO 

 
2.- CONVOCATORIA DE SETEMBRO  

 
□ PROMOCIÓN: 

 
1.- Alumnos que teñan todas as materias con cualificación ≥5 ou ata  
dúas materias cualificadas negativamente: 

PROMOCIONAN 
2.- Alumnos de 1º, 2º e 3º de ESO con tres materias cualificadas 
negativamente, agás que haxa unha excepción positiva referendada nun 
informe do Departamento de Orientación*: 

NON PROMOCIONAN 
3.- Alumnos que repetiron 1º, 2º ou 3º de ESO e que obteñan unha 
cualificación negativa en máis de dúas materias: 

PROMOCIÓN OBRIGADA 
 

□ TITULACIÓN: 
 

1.- Alumnos de 4º con todas as materias con cualificación ≥5: 
PROPOSTA PARA O TITULO 

2.- Alumnos de 4º con unha ou dúas materias cualificadas negativamente 
e que non presenten unha actitude de abandono escolar (constatada por 
escrito): 

PROPOSTA  PARA O TÍTULO. 
3.- Alumnos de 4º con tres materias cualificadas negativamente, agás  
que haxa unha excepción positiva referendada nun informe do 
Departamento de Orientación*: 

NON TITULACIÓN. 
 
 

* O Departamento de Orientación poderá realizar, a petición do titor ou da xefatura de estudio, un informe do alumno 
cando concorran circunstancias excepcionais de tipo familiar, persoal, social, psicolóxico ou académico no que quede 
reflectidos aqueles aspectos que aconsellen ou non a promoción ou titulación. 

 
Cada titor, despois de celebrar a sesión da segunda avaliación, poñerá en coñecemento do Departamento de 
Orientación, as posibles circunstancias especiais, que a xuízo do equipo docente, presenten nese  momento  os 
alumnos aos que se lles podería aplicar a excepcionalidade e colaborará na recollida de datos para a elaboración de 
dito informe deixando constancia no informe individualizado do alumno. 
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Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia 
DOG  núm. 4 do 7 de xaneiro de 2008 

 
 

Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 28 que a avaliación 
do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será continua e 
diferenciada segundo as distintas materias do currículo. 

 
A Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, establece os elementos dos documentos básicos de 
avaliación do ensino básico, regulado pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,  
así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para 
garantir a mobilidade do alumnado. 

 
O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, na disposición derradeira primeira, autoriza 
a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para ditar as disposicións que sexan 
necesarias para a execución e desenvolvemento do establecido nel. 

 
A Orde do 6 de setembro de 2007, pola que se desenvolve a implantación da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 9.d) establece que  
a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulará todos os elementos precisos 
para o proceso de avaliación nos centros educativos. 

 
En consecuencia, é preciso establecer as normas relativas á avaliación, promoción e titulación 
do alumnado de educación secundaria obrigatoria, así como os documentos que recollan o seu 
resultado,   garantindo   a   autenticidade   dos   seus   datos,   a   súa   supervisión   e  custodia. 

 
En   virtude   disto,   a   Consellería   de   Educación    e    Ordenación    Universitaria 
DISPÓN: 

 
Artigo 1º.-Obxecto e ámbito. 

 
O obxecto desta orde é regular os elementos precisos para levar a cabo a avaliación do  
proceso de aprendizaxe, a promoción e a titulación do alumnado da educación secundaria 
obrigatoria nos centros docentes que impartan estas ensinanzas no ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
Artigo 2º.-Carácter da avaliación. 

 
1. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, terá carácter  

formativo e orientador e será diferenciada segundo as distintas materias do currículo. 
 

2. A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 
currículo: as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e criterios de avaliación de 
cada unha das materias ou ámbitos, establecidos no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo 
que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia, e a concreción que fagan os centros no seu proxecto educativo. Terá 
como referentes as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de 
avaliación das materias serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de 
adquisición das competencias básicas como a consecución dos obxectivos. 
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3. A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e 
terá carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se 
producen e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo 
ou de adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles 
para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica 
docente. 

 
Artigo 3º.-Resultados da avaliación. 

 
1. Os resultados e as observacións relativas ao proceso de avaliación do alumnado 
consignaranse nos documentos que se determinan nesta orde. 

 
2. Os resultados da avaliación na educación secundaria obrigatoria expresaranse nos 
termos seguintes: insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) e sobresaliente 
(SB), acompañadas dunha cualificación numérica na escala do 1 ao 10, sen cifras  
decimais, considerándose cualificación negativa o insuficiente e positivas as restantes, 
correspondendo ao IN do 1 ao 4, ao SU o 5, ao BE o 6, ao NT o 7 e 8 e ao SB o 9 e 10. 

 
Artigo 4º.-Desenvolvemento do proceso de avaliación. 

 
1. Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao 

alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o 
profesorado que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación inicial, incidindo na 
obtención de información sobre os coñecementos previos do alumnado en cada unha das 
materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación incluirá a 
análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e completarase coa información 
obtida a través da persoa titora. 

2. 
A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e 
recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. Será de grande 
importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en cada grupo co 
fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso do alumnado. 

 

3. As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora do grupo e nelas participará 
todo o profesorado que imparte docencia nel e contará co asesoramento do departamento 
de orientación. Nelas valoraranse as aprendizaxes acadadas por cada alumna e cada 
alumno en relación co grao de desenvolvemento das competencias básicas e coa 
consecución dos obxectivos previstos para cada unha das materias e/ou ámbitos e, se é o 
caso, as medidas adoptadas ou que se deban adoptar, sexa de forma xeral ou nalgunha das 
materias, orientadas á mellora do seu proceso de aprendizaxe. 

 
4. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo, polo menos, tres sesións de 

avaliación. A persoa titora recollerá en acta o desenvolvemento das sesións, as 
cualificacións das distintas materias e/ou ámbitos, o grao de desenvolvemento das 
competencias básicas, as decisións e os acordos acadados referidos a cada alumna e 
alumno e ao grupo no seu conxunto. Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das 
materias pendentes, se fose o caso. A última destas tres sesións poderá coincidir coa 
avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 
5. Nos primeiros días do mes de setembro terá lugar unha sesión de avaliación, tras a 

realización das probas extraordinarias, para o alumnado que non superase todas as 
materias na avaliación final ordinaria. Cando un alumno ou alumna non se presente á 
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proba extraordinaria dunha materia, nos documentos de avaliación farase constar «non 
presentado» (NP). 

6. Cando o progreso dunha alumna ou alumno nunha materia non sexa o adecuado, 
determinaranse as medidas de atención á diversidade que procedan. Estas medidas 
adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades e 
estarán dirixidas a favorecer a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para 
continuar o proceso educativo. 

 
7. No proceso de avaliación continua a cualificación de cada unha das materias, ámbitos e 

módulos será decidida polo profesor ou profesora que as imparta. 
 

8. O proxecto interdisciplinar, aínda que non contará cunha cualificación cuantitativa, será 
obxecto de avaliación que proporcionará unha información cualitativa, referida ao grao de 
desenvolvemento das competencias básicas e que estará presente na información ao 
alumnado e ás súas familias e figurará no informe de avaliación final. 

 
9. O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presenten dificultades continuadas no seu 

proceso de aprendizaxe, e que de acordo co artigo 5.f) da Orde do 6 de setembro de 2007, 
non curse neses anos a materia común de segunda lingua estranxeira, será valorado, de 
xeito cualitativo, no progreso nas actividades de reforzo que estea desenvolvendo. Nos 
documentos de avaliación figurará coa mención de exenta/o. 

 
10. Con carácter xeral, as decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción 

e titulación do alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a todas aquelas 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. 

 
Artigo 5º.-Avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

 
1. A avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo rexerase, con 
carácter xeral, polo disposto nesta orde. 

 
2. Sen prexuízo do anteriormente indicado, na avaliación do alumnado que presente 
necesidades educativas especiais, que curse as ensinanzas correspondentes á educación 
secundaria obrigatoria con adaptacións curriculares significativas, de acordo co artigo 
14.4º do Decreto 133/2007, a avaliación e promoción tomará como referencia os  
obxectivos    e    os    criterios    de    avaliación    fixados    nas    adaptacións curriculares. 

 
Artigo 6º.-Promoción. 

 
1. Ao remate de cada un dos cursos e como resultado do proceso de avaliación, o equipo 

de profesoras e profesores que imparten docencia en cada grupo, na sesión final de 
avaliación, decidirá sobre a promoción do alumnado. 

 
2. alumnado promocionará ao curso seguinte cando superase os obxectivos de todas as 

materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas como máximo, e repetirá curso 
cando teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 

 
3. Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo docente 

poderá decidir a promoción dunha alumna ou un alumno con avaliación negativa en 
tres materias, se considera que a natureza das dificultades non lle impedirá seguir con 
éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a dita 
promoción beneficiará a súa evolución académica. 
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4. No cómputo das materias para efectos de promoción, consideraranse tanto as materias 
non superadas do propio curso como as de cursos anteriores. Para estes efectos 
computarase como unha única materia as de diferentes cursos que teñan a mesma 
denominación. O proxecto interdisciplinar, cuxas características quedan expresadas no 
artigo 4º parágrafo 8, non computará á hora de considerar o número de materias para 
os efectos de promoción ao seguinte curso académico. 

 
5. A materia de ciencias da natureza do 3º curso, desdobrada en bioloxía e xeoloxía por 

un lado e física e química por outro, manterá o seu carácter unitario para efectos de 
promoción, de acordo co establecido no Decreto 133/2007. 

 
6. alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un 

programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá 
superar a avaliación correspondente ao devandito programa. A avaliación do 
programa de reforzo será tida en conta para os efectos de cualificación das materias 
non superadas. Correspóndelles aos departamentos didácticos a organización destes 
programas. Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte 
docencia. Os centros educativos organizarán os procesos de avaliación da  
recuperación das materias pendentes. 

 
7. Para o alumnado con altas capacidades poderase flexibilizar a duración da etapa, de 

modo que se poida reducir a súa duración, cando se considere que esta medida é a 
máis adecuada para o seu equilibrio persoal e a súa sociabilización, previa avaliación 
psicopedagóxica e logo de ter seguido un programa de enriquecemento do currículo. 

8. 
O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso. Esta 
repetición irá acompañada dun plan de recuperación das aprendizaxes non adquiridas 
co fin de favorecer a adquisición das competencias básicas. 

 

9. O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e, con carácter xeral, dúas 
veces como máximo en toda a etapa. Excepcionalmente, o alumnado poderá repetir 
unha segunda vez o cuarto curso se non repetise nos cursos anteriores. Cando a 
segunda repetición teña lugar no último curso da etapa, poderase prolongar a 
escolarización ata os dezanove anos. 

 
10. O alumnado que ao finalizar o programa de diversificación curricular non estea en 

condicións de acadar o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e 
cumpra os requisitos de idade establecidos poderá permanecer un ano máis no 
programa. 

 
11. As decisións de promoción ao curso seguinte, do alumnado con tres materias non 

superadas,  requirirá  o  acordo  favorable  da  maioría  simple  do  equipo      docente. 
 

Artigo 7º.-Titulación. 
 

1.O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase todas as 
materias e alcanzadas as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título de 
graduado en educación secundaria obrigatoria. 

 
2. Así mesmo, poderá obter o dito título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas 
extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas materias, e 
excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente que imparte no grupo considere  
que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as 
competencias básicas e os obxectivos da etapa. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

65 

 

 

 
 
 

3. O alumnado que curse programas de diversificación curricular obterá o título de 
graduado en educación secundaria obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias que 
integran o programa. Así mesmo, poderá obter o mencionado título aquel alumnado que, 
tendo superado os dous ámbitos, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias e, 
excepcionalmente, en tres se o equipo docente considera alcanzadas, ao final do programa 
de diversificación curricular, as competencias básicas e os obxectivos xerais para a etapa. 

 
4. O alumnado que curse un programa de cualificación profesional inicial obterá o título 
de graduado en educación secundaria se supera os módulos obrigatorios e os voluntarios 
aos   que   fai   referencia   o   artigo   16.6º   do   Decreto   133/2007,   do   5   de       xullo. 

 
5. O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o título de 
graduado en educación secundaria obrigatoria e teña avaliación negativa ata nun máximo 
de cinco materias disporá, durante os dous anos inmediatamente seguintes ao remate da  
súa escolarización, dunha convocatoria anual de probas para superar as materias con 
avaliación negativa. Esta convocatoria terá lugar no mes de xuño e será incompatible con 
estar cursando as ensinanzas de adultos ou coa presentación ás probas libres para obter o 
título de graduado en educación secundaria previstas na Lei orgánica de educación. 

 
6. Para efectos de titulación computarase como unha única materia as materias suspensas 
de diferentes cursos que teñan a mesma denominación. 

 
7. O alumnado que non obtivese o título de graduado en educación secundaria obrigatoria 
recibirá un certificado de escolaridade no que constarán os anos e as materias cursadas. 

 
8. As decisións de titulación do alumnado con materias non superadas requirirán o acordo 
favorable da maioría simple do equipo docente 

 
Artigo 8º.-Información da avaliación. 

 
1. Ao comezo de cada curso, os departamentos didácticos, a través do profesorado, 
informarán a cada grupo de alumnas e alumnos, dos obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación exixibles para obter unha valoración positiva das distintas materias, así como 
dos criterios de cualificación, os instrumentos de avaliación da aprendizaxe que se 
utilizarán, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, así como das medidas de 
reforzo e recuperación previstas. Así mesmo, a persoa titora de cada grupo informará ao 
seu alumnado dos requisitos que determinarán a promoción ao curso seguinte e, no caso do 
cuarto curso, a titulación. 

 
2. Finalizada cada unha das sesións de avaliación, o alumnado e as nais/pais ou persoas 
titoras legais serán informados dos seus resultados, da evolución académica así como das 
decisións adoptadas para o reforzo e/ou recuperación, se fose o caso. 

 
3. Será competencia da persoa titora proporcionar esta información, coa colaboración do 
profesorado que imparta docencia no seu grupo, así como a de establecer canles de 
comunicación coas familias do alumnado. 

 
4. Os centros educativos establecerán o procedemento que sexa máis adecuado para dar 
cumprimento ao punto anterior. 

 
Artigo 9º.-Documentos oficiais de avaliación. 
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1. Os documentos oficiais de avaliación na educación secundaria obrigatoria son os 
seguintes: actas de avaliación, expediente académico, historial académico de educación 
secundaria obrigatoria e informe persoal por traslado. 

 
2. Son documentos básicos, necesarios para asegurar a mobilidade do alumnado, o 
historial académico de educación secundaria obrigatoria e o informe persoal por  traslado. 

 
Artigo 10º.-Actas de avaliación. 

 
1. As actas de avaliación cubriranse ao final de cada un dos cursos da educación  
secundaria obrigatoria. Comprenderán a relación nominal do alumnado que compón cada 
grupo e os resultados da súa avaliación. As actas serán pechadas ao remate da sesión final 
ordinaria do mes de xuño e da sesión de avaliación extraordinaria de setembro, en cada un 
dos cursos. 

 
 

2. Nas actas reflectiranse os resultados da avaliación de cada unha das materias e/ou 
ámbitos nos termos establecidos no artigo 3º desta orde, e deberán expresar ademais as 
decisións sobre a permanencia ou a promoción ao curso seguinte, e farase constar, para as 
materias que o precisen, as medidas de reforzo (RE) ou adaptación curricular significativa 
(ACS). Redactarase igualmente acta dos resultados da avaliación das materias pendentes 
do curso anterior, en cada un dos cursos. 

 
3. Nas actas do 4º curso farase constar a proposta de titulación de graduado en educación 
secundaria obrigatoria para o alumnado que estea nas condicións previstas no artigo 7º 
desta orde. 

 
4. As actas de avaliación serán asinadas por todo o profesorado que imparte docencia no 
grupo e contarán co visto e prace do director ou directora do centro educativo. A súa 
custodia e arquivo correspóndelle á secretaría do centro educativo. 

 
5. As actas de avaliación axustaranse aos modelos que figuran no anexo I desta orde. 

 
Artigo 11º.-Expediente académico. 

 
1. O expediente académico é o documento de avaliación individual do alumnado que 
incluirá os datos identificativos do centro, os relativos á alumna ou ao alumno e a 
información relativa á súa escolarización, segundo o modelo que figura no anexo II desta 
orde. 

 
2. No expediente académico quedará constancia dos resultados da avaliación das distintas 
materias e/ou ámbitos de cada un dos cursos da educación secundaria obrigatoria. Así 
mesmo, das medidas de atención á diversidade adoptadas, reforzos educativos aplicados ou 
adaptacións curriculares significativas, expresando estas dúas últimas circunstancias cos 
termos (RE) e (ACS) respectivamente. Tamén incluirá as decisións de promoción e/ou 
titulación, segundo corresponda. Se fose o caso, constará nel igualmente a entrega do 
certificado de escolaridade a que se refire o artigo 7º.7 desta orde.  Formalizarase ao 
remate da sesión de avaliación final ordinaria ou despois da extraordinaria, segundo 
corresponda a cada caso. Contará co visto e prace do director ou directora do centro así 
como coa sinatura da secretaria ou secretario. 

 
3. O arquivo e custodia dos expedientes académicos correspóndelle á secretaría dos 
centros educativos. 

 
Artigo 12º.-Historial académico de educación secundaria obrigatoria. 
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1. O historial académico de educación secundaria obrigatoria é o documento oficial que 
reflicte os resultados das avaliacións e as decisións relativas ao progreso académico da 
alumna  ou  alumno  ao  longo  da  etapa.  Ten  valor  acreditativo  dos  estudos realizados. 

 
2. O historial académico da educación secundaria obrigatoria recollerá os datos 
identificativos de cada alumna e cada alumno, os anos da súa escolarización e os centros 
onde se realizaron os estudos. Incluirá tamén as materias e/ou ámbitos cursados e os 
resultados da avaliación obtidos con indicación de ACS, se fose o caso. Así  mesmo, 
figurará a decisión sobre promoción ao curso seguinte coa data correspondente así como a 
data de proposta de título. 

 
3. O historial académico da educación secundaria obrigatoria será expedido en impreso 
oficial, será asinado pola secretaria ou secretario do centro e contará co visto e prace do 
director ou directora do centro que garantirá a autenticidade dos datos nel reflectidos e 
axustarase ao modelo que figura no anexo III desta orde. 

 
4. A súa custodia correspóndelle á secretaría do centro educativo no que está escolarizado 
o alumnado. 

 
5. A formalización e custodia do historial académico da educación secundaria obrigatoria 
será supervisada pola Inspección educativa. 

 
6. Ao finalizar a educación secundaria obrigatoria ou, en calquera caso, ao finalizar a súa 
escolarización no ensino básico en réxime ordinario, o historial académico da educación 
secundaria obrigatoria, xunto co anterior libro de escolaridade, se fose o caso, será 
entregado ao alumnado. 

 
Artigo 13º.-Informe persoal por traslado. 

 
1.O informe persoal por traslado é o documento oficial que ten como finalidade garantir a 
continuidade do proceso de aprendizaxe ao alumnado que se traslade a outro centro sen ter 
rematado o curso académico, debendo axustarse ao modelo que figura no anexo IV desta 
orde. 

 
2. Contará cos elementos seguintes: 

 
a) Resultados parciais da avaliación, se fose o caso. 
b) Constancia da aplicación, se é o caso, de medidas de reforzo ou calquera outra dentro 

da atención á diversidade. 
c) Adaptacións curriculares realizadas. 

 
d) Calquera outra información de interese, referente ao proceso educativo da alumna ou 
alumno. 

 
3. O informe persoal será elaborado e asinado pola persoa titora, a partir da información 
de todo o profesorado que imparta docencia no grupo e levará o visto e prace do director 
ou directora do centro. 

 
Artigo 14º.-Informe de avaliación final. 

 
1. Ao remate de cada un dos cursos da educación secundaria obrigatoria, a persoa titora, 
coa información achegada polo profesorado que imparta docencia no grupo, elaborará un 
informe individualizado de cada alumna e alumno. Nel recolleranse os aspectos máis 
relevantes sobre o proceso de aprendizaxe, cando menos o grao de aprendizaxe en cada 
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unha das materias e/ou ámbitos, o desenvolvemento das competencias básicas, a 
consecución dos obxectivos en cada unha das materias e/ou ámbitos, as decisións sobre 
medidas para a atención á diversidade que fosen adoptadas así como todos aqueles 
aspectos que permitan facer un mellor seguimento do seu proceso de aprendizaxe. 

 
2. Este informe, que se iniciará ao comezo de cada curso cos elementos xurdidos na 
avaliación inicial, recollerá a información resultante do proceso da avaliación continua ao 
longo do curso, e completarase ao remate de cada un dos cursos académicos. 

 
3. Ao remate de cada curso a persoa titora poñerá os informes do grupo á disposición da 
persoa titora do curso seguinte. 

 
4. Xúntase un modelo orientativo de informe como anexo V desta orde. 

 
Artigo 15º.-Cambio de centro. 

 
1. Cando unha alumna ou un alumno se traslade dun centro a outro para  continuar 
estudos, o centro de orixe remitiralle ao centro de destino, e por petición deste, o historial 
académico e o informe persoal por traslado, se non tivese concluído o curso. Se o cambio  
se producise unha vez rematado o curso académico, remitirase o informe final do curso que 
corresponda, acreditando que os datos recollidos no historial académico concordan co 
expediente que garda o centro de orixe. 

 
2. O centro receptor abrirá o correspondente expediente académico. 

 
3. Para axilizar os trámites de matriculación no novo centro, as nais/pais ou persoas  
titoras legais do alumnado poderán solicitar no centro de orixe unha certificación que 
permitirá iniciar os trámites que fosen precisos antes do envío de toda a documentación 
indicada no punto 1. 

 
4. A matrícula adquirirá carácter definitivo unha vez recibido o historial académico 
debidamente formalizado. 

 
5. Se o desprazamento se producise a un centro que non imparta as ensinanzas do sistema 
educativo español, dentro ou fóra de España, o historial académico permanecerá no centro 
de orixe, que emitirá unha certificación académica completa da alumna ou alumno. O 
historial académico quedará custodiado no centro no que estivo escolarizado ata a súa 
reincorporación ao sistema educativo español ou ata o remate dos estudos equivalentes á 
educación secundaria obrigatoria. Nese momento o historial académico de educación 
secundaria será entregado ao alumnado. 

 
Artigo 16º.-Avaliación dos procesos de ensinanza e da práctica docente. 

 
1. O profesorado avaliará, nas sesións de avaliación, os procesos de ensinanza e a súa 
práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da 
etapa e de cada unha das áreas e co desenvolvemento das competencias básicas. Esta 
avaliación incluirá, polo menos, os seguintes aspectos: 

 
a) A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e 
necesidades do alumnado. 

 
b) As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

 
c) As medidas de atención á diversidade aplicadas. 
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d) A programación didáctica e o seu desenvolvemento, a organización da aula, o 
aproveitamento dos recursos do centro e os procedementos de avaliación do alumnado. 

 
e) A coordinación entre as profesoras e profesores de cada curso, así como entre o 
profesorado do 1º curso da educación secundaria obrigatoria co equipo de mestras e 
mestres da etapa anterior coa finalidade de garantir a eficacia necesaria no tránsito dunha 
etapa a outra. 

 
2. Os resultados desta avaliación serán analizados na comisión de coordinación 
pedagóxica   na   que   se   tomarán   as   decisións   que   fosen   consideradas  pertinentes. 

 
Artigo 17º.-Avaliación de diagnóstico. 

 
1. De acordo co artigo 29 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o artigo 
19 do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, ao finalizar o segundo curso 
da educación secundaria obrigatoria, todos os centros realizarán unha avaliación de 
diagnóstico das competencias básicas alcanzadas polo alumnado. Esta avaliación, que non 
terá efectos académicos, terá carácter formativo e orientador para os centros, e  
informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. 

 
2. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria facilitaralles aos centros 
educativos  os  modelos  precisos,  co  fin  de  que  todos  poidan  realizala adecuadamente. 

 
Disposicións transitorias 

 
Primeira.-Finalizada no curso 2006-2007 a vixencia dos libros de escolaridade do ensino 
básico para os efectos de acreditación dos estudos realizados, deberá redactarse, na 
primeira páxina en branco despois da que corresponde ao último curso, dilixencia de peche 
e inutilizaranse as páxinas restantes. 

 
A citada dilixencia, asinada pola secretaria ou secretario do centro e co visto e prace do 
director ou directora, consignarase nos seguintes termos: dilixencia para facer constar que 
este libro de escolaridade do ensino básico queda pechado de acordo co establecido na 
disposición transitoria primeira da Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a 
avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
Cando a apertura do historial académico supoña a continuación do anterior libro de 
escolaridade do ensino básico, reflectirase naquel documento a serie e o número do libro  
de escolaridade. Estas circunstancias figurarán igualmente no correspondente expediente 
académico. 

 
Segunda.-Independentemente dos períodos de implantación que para a educación 
secundaria obrigatoria prevé o Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se  
establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida 
pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a avaliación, promoción e titulación 
do alumnado na educación secundaria obrigatoria aplicaranse a partir do ano académico 
2007-2008, de acordo cos artigos 9 e 10 do citado real decreto. 

 
 

Porén,  a  avaliación  de  diagnóstico  farase  a  partir  do  curso  académico     2008-2009. 
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Disposición derrogatória 

Derrogación normativa. 

1. Quedan derrogadas as seguintes ordes: 
 

-Orde  do  25  de  abril  de  1994  sobre  avaliación  na  educación  secundaria obrigatoria. 
 

-Orde do 25 de agosto de 2003 pola que se ditan instrucións para a aplicación na  
educación secundaria obrigatoria do establecido na disposición adicional primeira do Real 
decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova 
ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de 
decembro, de calidade da educación. 

 
-Orde do 30 de setembro de 2004 sobre avaliación, promoción e titulación na educación 
secundaria obrigatoria como consecuencia do disposto no Real decreto 1318/2004, do 28 
de maio. 

 
-Orde do 13 de maio de 2005 pola que se ditan instrucións para consignar as cualificacións 
da    educación    secundaria    obrigatoria    nos    documentos    oficiais    de    avaliación. 

 
2. Quedan derrogadas, así mesmo, todas as disposicións de igual ou inferior rango que se 
opoñan ao establecido nesta orde. 

 
Disposicións derradeiras 

 
Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa a ditar as 
disposicións que sexan precisas para a execución e desenvolvemento do establecido nesta 
orde. 

 
Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial 
de Galicia. 
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 O ABANDONO DUNHA ASIGNATURA NA ESO 
 

O abandono dunha asignatura significa que o alumno non fai ningún esforzo, nin 
demostra interese algún por superarse e mellorar o seu rendemento en dita asignatura. 

 
Non se debe confundir abandono con suspenso. As cualificacións negativas non 

significan abandono. Incluso unha cualificación numérica moi baixa, é dicir a pura 
avaliación cualitativa, non pode ser nunca proba de abandono por se mesma, aínda que 
debe acompañar a outras circunstancias. Un abandono nunca pode informarse cando o 
alumno é avaliado positivamente. 

 
Suspender, aínda que sexa cun 0, non ter porque significar abandono; non 

estudiar o suficiente, non significa abandono. 
 

O abandono dunha asignatura significa que o alumno ten demostrado, ao longo 
dun curso, que non lle importa absolutamente nada; nin o resultado das súas probas 
escritas, xa que nas fai ou as deixa en branco ou pon comentarios inadecuados; 
tampouco lle importa ausentarse de clase, polo que se lle apercibe previamente;  
ademais, aínda coñecendo as consecuencias da súa actitude ante o estudo, ante os seus 
compañeiros ou os seus profesores, todas as medidas adoptadas, as advertencias de todo 
tipo, non serviron para nada. 

 
Para que se declare o abandono dunha asignatura o profesor deberá ter en conta 

máis aspectos que a nota. 
 

Para que se declare un informe de abandono de asignatura unha soa das 
circunstancias do informe tampouco serían suficientes. 

 
Nos casos de abandono deben concorrer outras circunstancias do informe, aínda 

que se dean na 3ª avaliación: 
 

• O alumno que no realiza as probas escritas non pode aprobar, xa que sen 
probas escritas non se lle pode avaliar. Se un alumno non se presenta as 
probas extraordinarias de setembro, ou as previstas tras ter perdido o dereito 
a avaliación continua, simplemente non pode de ningunha maneira ser 
avaliado positivamente, aínda que non se lle faga informe. 

 
• O alumno que amosa unha actitude pasiva cando non fai as tarefas, 

presentase aos exames, pero asina e marcha, pon cousas que non se 
corresponden co que se pregunta, fai debuxos ou comentarios inadecuados; 
non trae o material (libro, caderno, cadernillos…), ou non o utiliza.Entón a 
súa actitude en clase é considerada de absoluta pasividade, é dicir, non lle 
importa suspender ou que lle chame a atención o profesor por non estar 
traballando, tampouco lle afecta nin modifica a súa conduta o feito de que 
esta situación fora comunicada a través dos partes de incidencias á súa 
familia. 

 
• O alumno amosa unha actitude negativa cando a súa conduta é contraria ás 

normas de convivencia. 
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Un alumno que supere as probas escritas, non abandona a asignatura, aínda que 
teña unha actitude pasiva ou negativa na aula, incluso aínda que teña perdido o dereito a 
avaliación continua. 

 
O abandono dunha asignatura é un PROCESO, xa que as actitudes negativas,  

con independencia de que poidan xurdir en calquera momento, deberán ser mantidas no 
tempo para que poidan ser consideradas como condutas de abandono. 

 
O abandono é un PROCESO INTENCIONAL, do que o alumno é consciente é 

responsable. 
 

Cando se detecta por parte dos profesores, debe ser comunicado explicitamente 
aos alumnos implicados e aos seus pais. Tanto a través do contacto directo, como en 
reunión de pais e titores e, especialmente, mediante comunicación escrita, debendo 
facerse chegar de maneira clara. Os boletíns trimestrais recollerán a través das 
observacións necesarias todas estas cuestións. 

 
O abandono de asignatura deberase advertir previamente ao alumno, á familia e  

a xefatura de estudos, e se deberán poñer os mecanismos necesarios para corrixir ese 
comportamento. 

 
Se non se corrixen os comportamentos e actitudes que motivaron dita  

advertencia procederse a facer efectiva a notificación de abandono. 
 

¿Cales son as consecuencias que se derivan do informe de abandono dunha 
asignatura? 

 
□ Unha avaliación negativa na asignatura no proceso ordinario de avaliación. 
□ Non titulación en 4º de E.S.O. aínda que só sexa esa asignatura a avaliada 

negativamente. 
□ Pode ser sancionable polo R:R:I: 

 
O abandono, polo tanto, debe ser: 

 
 Comprobable mediante unha serie de instrumentos de observación sistemática e 

obxectiva. 
 Informado á xunta de avaliación e ao alumno. 
 Comunicado á familia antes da última sesión de avaliación. 

 
Instrumentos obxectivos básicos de observación: 

 
Considerase que un alumno abandona unha asignatura cando ao longo do curso 

concorren nel varias destas situacións: 
 

• Non presentarse as probas escritas durante o curso ou as probas extraordinarias. 
Ou presentase pero asina e marcha, ou pon respostas que non se corresponden co 
que se pregunta, ou fai debuxos ou comentarios inadecuados. 
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• Faltar a clase con frecuencia coa conseguinte pérdida de avaliación continua,  
tras os conseguintes apercibimentos. Cando un alumno non asiste ao centro, 
perdendo o dereito á avaliación continua, significa,  decididamente,  que 
abandona esa asignatura e a clase. 

• Non realizar as actividades de reforzo ou adaptación encomendadas. 
• Negarse a facer as tarefas de clase ou non participar nas actividades propostas: 

amosa unha actitude pasiva. 
• Manifestar pouco interese por aprender. 
• Manter unha actitude negativa en clase e/ou ante o estudo. 
• Non traer os materiais escolares, necesarios para o desenvolvemento das 

actividades de clase (libros, cadernos, etc.) ou non utilizalos. 
 

En setembro poderá considerarse abandono de materia se un alumno, a pesar de non 
ter sido advertido durante o curso dunha posible situación de abandono, na proba 
extraordinaria de setembro incorrera nalgunhas das seguintes circunstancias: 

 
• Non presenta as tarefas obrigatorias que o departamento estableceu. 
• Non se presenta a proba de recuperación de setembro (excepto se xustifica 

documentalmente unha causa de forza maior), ou entrega en branco. 
 

Producirase abandono dunha materia non superada en cursos anteriores (pendente) 
cando concorran algunha destas circunstancias: 

 
• Non presenta as tarefas obrigatorias que o departamento estableceu. 
• Non se presenta a proba de recuperación de setembro (excepto se xustifica 

documentalmente unha causa de forza maior), ou entrega en branco. 
 

Para que estas situacións sexan probas obxectivas de abandono, a familia deberá ter 
sido informada a través do profesor en sucesivos partes de incidencias, e do titor nas 
distintas visitas a petición desta o do titor; e nos boletíns de notas da 1ª e 2ª avaliación 
farase constar estas situacións e actitudes. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ABANDONO DE 
ASIGNATURAS 

 
 

 

Considerase que un alumno abandona unha asignatura cando ao longo do curso 
concorren nel varias destas situacións:  

 

 

En setembro poderá considerarse abandono de materia se un alumno, a pesar de 
non ter sido advertido durante o curso dunha posible situación de abandono, na proba 
extraordinaria de setembro incorrera nalgunhas das seguintes circunstancias:  

 

 
 
 

Producirase abandono dunha materia non superada en cursos anteriores  
(pendente) cando concorran algunha destas circunstancias:  

 
 

CRITERIOS PARA DIAGNOSTICAR UN ABANDONO DUNHA ASIGNATURA  

• Non presentarse as probas escritas durante o curso ou as probas 
extraordinarias. Ou presentarse pero asinar e marchar, ou  poñer 
respostas que non se corresponden co que se pregunta, ou facer debuxos 
ou comentarios inadecuados, .......  

• Faltar a clase con frecuencia coa conseguinte pérdida de avaliación 
continua, tras os conseguintes apercibimentos. Cando un alumno non 
asiste ao centro, perdendo o dereito á avaliación continua, significa, 
decididamente, que abandona esa asignatura e a clase. 

• Non realizar as actividades de reforzo ou adaptación encomendadas. 
• Negarse a facer as tarefas de clase ou non participar nas actividades 

propostas: amosar unha actitude pasiva. 
• Manifestar pouco interese por aprender. 
• Manter unha actitude negativa en clase e/ou ante o estudo. 
• Non traer os materiais escolares, necesarios para o desenvolvemento das 

actividades de clase (libros, cadernos, etc.) ou non utilizalos. 

 Non presentar as tarefas obrigatorias que o departamento estableceu. 
• Non se presenta a proba de recuperación de setembro (excepto se xustifica 

documentalmente unha causa de forza maior), ou entrega en branco. 

 Non presentar as tarefas obrigatorias que o departamento estableceu. 
• Non se presenta a proba de recuperación de setembro (excepto se xustifica 

documentalmente unha causa de forza maior), ou entrega en branco. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ABANDONO DE ASIGNATURAS  
  
O procedemento a seguir para constatar e comunicar o abandono dunha asignatura e   
o seguinte:  

  
 

a) O profesor que imparte a materia comunica ao titor, ao departamento de 
orientación e á xefatura de estudos os feitos que demostran dito abandono, e 
esta circunstancia é comunicada polo titor aos pais, advertíndolle que se 
persisten as causas que motivaron o abandono  o  alumno  podería  ser 
sancionado e ademais non titular. Para dar fe desta comunicación o titor 
convocará aos pais a unha reunión na que se procederá a dita comunicación e 
quedará constancia por escrito da mesma  

 
b) Nas xuntas de avaliación seguintes (1ª ou 2ª) o profesor  comunicará  se  o 

alumno cambiou ou non a súa actitude, e polo tanto se considera  que  
abandonou ou non a materia. O titor fará constar na acta dita decisión, e así o 
comunica no boletín de notas da avaliación acompañado dun informe  do  
profesor onde que dará reflectido a forma na que o alumno podería reverter    
esta situación durante as seguintes avaliacións (2ª ou 3ª se se fai 
respectivamente despois da 1ª ou 2ª) ou na proba extraordinaria de setembro    
se se fai tras avaliación final). Durante a xunta de avaliación correspondente o 
profesor comunicará si efectivamente tense revertido a situación, o si 
definitivamente o alumno abandonou. Neste último caso o titor daralle unha 2ª 
audiencia aos pais na que lle advertirá de  novo  das  consecuencias  que  se 
poden derivar deste abandono e deixará constancia escrita da mesma.  

 
c) No caso de que o abandono se produza só na terceira avaliación está situación 

comunicarase no boletín de cualificacións finais de xuño, acompañado do  
informe no que se especificaría a forma de reverter a situación, que só podería 
realizarse na proba de setembro.  
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INFORME  PARA O TITOR 
 
 

 
O profesor achega o informe a seguinte documentación antes da data prevista para a 

última avaliación. 

 

 
 

En Porto do Son, a de de 20   
 
 

Asdo.: 
 
 
 

O titor 
 
 

Vº Bº Vº Bº 
 
 
 

O Xefe de Estudos O profesor/a 

INFORME DETALLADO  PARA O TITOR 
DE PÉRDIDA DO DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA NUNHA ASIGNATURA 

 
 

 Nº DE FALTAS DE ASISTENCIA INXUSTIFICADAS:    

 APERCIBIMENTOS 

□ Nº:    

□ Datas: 

 PARTES DE INCIDENCIAS RELACIONADOS COAS FALTAS DE 

ASISTENCIA 

□ Nº:    

□ Causas: 

□ Datas: 
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INFORME PARA A FAMILIA 
 
 

 
Mediante o presente documento o titor do: 

 
 

Alumno/a  do curso:  Grupo:    
 
 

 
 

A familia debe poñerse en contacto inmediatamente con este titor a fin de 

coñecer as repercusións que dita situación pode ocasionar, pois no caso de alumnos 

de 4º de E.S.O., implica a NON TITULACIÓN, no proceso ordinario de avaliación. 

 
 

En Porto do Son, a de de 20   
 
 
 

Asdo. 
 
 
 

O titor 
 
 

Vº Bº Vº Bº 
 
 
 

O Xefe de Estudos O profesor/a 

INFORME PARA A FAMILIA DE PÉRDIDA DO DEREITO A AVALIACIÓN 
CONTINUA NUNHA ASIGNATURA 

Comunica e informa á familia que este perdeu o dereito á avaliación continua 
durante o presente curso, na asignatura  , xa que: 

Ten acumulado faltas de asistencia sen xustificar. 
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INFORME DE ABANDONO PARA O TITOR 
 
 

 
O profesor achega a seguinte documentación antes da data prevista para a última avaliación. 

 

 
En Porto do Son, a de de 20   

 
 

O profesor de:   

INFORME DETALLADO DE ABANDONO DE ASIGNATURA PARA O TITOR 

 
 

 PROBAS ESCRITAS realizadas en grupo:     

□ Probas non realizadas polo alumno:    

□ Probas en branco:   

□ Probas con comentarios ou debuxos inadecuados:    

 ACTITUDE 

□ Pasa as clases sen facer absolutamente nada. 

□ Nunca toma apuntes, nin segue as explicacións 

 TAREFAS PROPOSTAS 

□ Tarefas non entregadas:    

□ Tarefas entregadas fora de prazo:    

□ Tarefas incompletas ou presentadas de forma inadecuada:    

 MATERIAIS 

□ Non trae o material necesario 

□ Trae o material pero non o utiliza 

 Nº DE FALTAS DE ASISTENCIA INXUSTIFICADAS:    

 PARTES DE INCIDENCIAS 

□ Por actitude pasiva: nº:    

□ Motivos alegados: 

□ Datas: 

 AMONESTACIÓNS 

□ Nº:    

□ Causas: 

□ Datas: 
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INFORME DE APERCIBIMENTO POR ABANDONO DUNHA ASIGNATURA 
 

D/Dª profesor/a 

de la asignatura/módulo  , 

 

COMUNÍCALLE 
 
 

A) Que no/a alumno/a do 

grupo concorren  os  seguintes  CRITERIOS  OU INDICADORES de 

abandono da asignatura que imparto: 

 
 

B) Informáselle ademais que, de persistir o/a alumno/a neta situación de abandono, 

derivaranse consecuencias a efectos da avaliación, promoción e titulación. 

En Porto do Son, a de de 20   

O PROFESOR DA ASIGNATURA 
 
 

Asdo.:    

VºBº 

XEFATURA DE ESTUDOS 

D/Dª  
(Pai ou nai do alumno/a ou o propio/a alumno/a) 

□ Falta a clase con frecuencia, sen xustificar, antes da pérdida do dereito á avaliación continua 

sinalada para cada materia no R.R.I. 

□ 
□ 
□ 
□ 

Non participa no desenvolvemento da clase, nin realiza as tarefas propostas. 

Non aporta o material solicitado para o desenvolvemento de actividades de clase. 
 

Habitualmente, non realiza as tarefas encargadas para casa. 
 

Non amosa interese polas probas de avaliación (entrega en branco ou con moi poucos 

contidos, non respecta as normas de comportamento durante o transcurso das mesmas…) 

□ 
□ 

Non realiza as actividades de reforzo ou adaptación, no seu caso. 

Non realiza os traballos encomendados para recuperar a materia pendente nin se presentou 

as probas de avaliación convocadas para recuperar esta materia. 

□ Non se presentou a proba extraordinaria de setembro 
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Estimado pai/nai: 
 

Notificolle como titor, que o seu fillo/a ............................................................................amosa  
un desentendemento        na        actividade        académica        da/s        materia/s     de 
..................................................................., 

 
segundo informou por escrito o seu/s profesor/es . 

 
Nesta área/s o seu fillo é un alumno pasivo , desinteresado .e os seus malos resultados 
académicos- tal como quedaron reflictidos no boletín de cualificacións- son  produto  dun 
mínimo esforzo , adicación e inactividade. 

 
A actitude de pasividade que amosa hacia esta/s asignatura/s está incidindo negativamente no 
seu proceso educativo e como titor comunícolle as repercusións que pode conlevar de persistir o 
alumno nesta actitude, tal como se recollen nun acordo do Claustro de profesores : 

1. Que é unha actitude sancionable poloRegulamento de Réxime Interno ( R.R.I.) 
2. Que pode ser motivo para a non promoción de curso, no caso dos alumnos de 1º, 2º e  

3º de ESO, se o alumno presenta 3 materias con avaliación negativa. 
3. Que pode ser motivo da non proposta para o título de Graduado en Educación 

Secundaria no caso de que o alumno teña de 1 a 3  materias  cualificadas 
negativamente. 

 
Lémbrolle , que segundo consta no Regulamento de Réxime Interno( R R.R.I.), no artigo 35 o 
estudo constitue un deber básico dos alumnos e concrétase nas seguintes obligacións que o seu 
fillo non está cumplindo e polas que se lle pode sancionar: 

 
a) Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenrolo dos 
plans de estudio. 
b) Seguir as orientacións do profesorado respecto do seu aprendizaxe e mostrarlle o debido 
respeto e consideración 
c) Respectar o exercicio do dereito ao estudio dos seus compasñeiros 

É necesario que nos devolva asinado o documento que se adxunta. No caso de ter algunha 
dúbida sobre este deberá poñerse en contacto coa titora. Lembrasmoslles que a hora de titoría é 
os      de      a    H. 
Atentamente, 

O TITOR 
 
 

Asdo. 
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Estimado pai/nai: 
 

Transcurrida   xa   a   segunda   avaliación,   notificolle   como   titor,   que       o   seu        fillo/a 
.............................................................................................     amosa   un     desentendemento  na 
actividade académica da materia de , segundo 
informou por escrito o seu profesor/es . 

 
Nesta área/s o seu fillo é un alumno pasivo , desinteresado .e os seus malos resultados 
académicos- tal como quedaron reflictidos no boletín de cualificacións- son  produto  dun 
mínimo esforzo , adicación e inactividade. 

 
A actitude de pasividade que amosa hacia esta/s asignatura/s está incidindo negativamente no 
seu proceso educativo e como titor comunícolle as repercusións que pode conlevar de persistir o 
alumno nesta actitude, tal como se recollen nun acordo do Claustro de profesores : 

4. Que é unha actitude sancionable poloRegulamento de Réxime Interno ( R.R.I.) 
5. Que pode ser motivo para a non promoción de curso, no caso dos alumnos de 1º, 2º e  

3º de ESO, se o alumno presenta 3 materias con avaliación negativa. 
6. Que pode ser motivo da non proposta para o título de Graduado en Educación 

Secundaria no caso de que o alumno teña de 1 a 3  materias  cualificadas 
negativamente. 

 
Lémbrolle , que segundo consta no Regulamento de Réxime Interno( R R.R.I.), no artigo 35 o 
estudo constitue un deber básico dos alumnos e concrétase nas seguintes obligacións que o seu 
fillo non está cumplindo e polas que se lle pode sancionar: 

 
a) Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenrolo dos 
plans de estudio. 
b) Seguir as orientacións do profesorado respecto do seu aprendizaxe e mostrarlle o debido 
respeto e consideración 
c) Respectar o exercicio do dereito ao estudio dos seus compasñeiros 

Por este motivo, é necesario que sobre este tema teñamos unha reunión co fin de analizar a 
situación do seu fillo/a xunto coa orientadora  e así axúdarlle a que a poida superar . 

 
A data da reunión  é o día ás        H. Agradecería que confirme a data  da reunión,  o máis 
pronto posible e que devolva asinado o documento que se adxunta. 
Atentamente, 

O TITOR 
 
 

Asdo. 
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Rexistro para comprobar que o pai e/ou nai e/ou titor do alumno/a.do alumno 
están informados da actitude negativa nas clases. 

 
 
 
 

AUDIENCIA DE PAIS/TITORES ANTE O PRIMEIRO AVISO DE ACTITUDE NEGATIVA 

D./Dª ………………………………………………………………………con DNI..........................., pai e/ou nai e/ou titor 

do alumno/a.............................................., escolarizado neste Instituto no curso............ quedan enterado da actitude 

absolutamente negativa do citado alumno nas áreas de: 

....................................................................................................................................................................,     así     como     das 

repercusións que pode conlevar se persiste nesta actitude , que son as seguintes: 

7. Que é unha actitude sancionable polo R.R.I. 
 

8. Que poderá ser motivo para a non promoción de curso. 
 

9. Que poderá ser motivo da non proposta para o título de Graduado en Educación Secundaria no caso de que o 
alumno teña de 1 a 3 materias cualificadas negativamente. 

 
En Porto do Son, a de de 2.00 

Sinatura 
 
 
 

AUDIENCIA DO ALUMNO/A 

O alumno/a queda enterado de que se lle comunicou a súa actitude absolutamente negativa nas áreas mencionadas 

anteriormente, así como das repercusións  reflicitidas arriba que pode conlevar se persiste nesta actitude 

En Porto do Son,  a de de 2.00 

Sinatura 
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INFORME DE ABANDONO DE ASIGNATURA PARA A FAMILIA 
 
 

 
Mediante o presente documento comunicámoslle e informámoslle que: 

O/a alumno/a  do curso:  Grupo:    

Abandonou  a asignatura de impartida polo/a 

profesor/a  durante o curso:    

Xa que: 

□ Non se presentou ás probas escritas 

□ Non entregou as tarefas e traballos que se lle encomendaron o longo do curso 

□ Non trouxo, ou non ten, ou non utilizou o material necesario para o correcto 

aproveitamento da clase e o seu seguimento no que vai de curso. 

□ Nº de partes de incidencias:    

□ Nº de amoestacións:    

□ Entregou os seus exames/controis en branco. 

□ Escribiu nos exames, pero non contestou as preguntas, puxo comentarios inadecuados 

ou fixo debuxos inapropiados. 

 
 
 

O abandono dunha asignatura supón a avaliación negativa na mesma.  
En caso de alumnos/as de 4º  de E. S. O.  esto implica a NON TITULACIÓN,  

dentro do proceso ordinario de avaliación 
 
 

En Porto do Son, a 

Asdo. 

de de 20   

 
O titor/a 

 
 
Vº Bº 

   
 
 

Vº Bº 

 
O Xefe de Estudos O profesor/a 

INFORME DE ABANDONO DE ASIGNATURA PARA A  FAMILIA 
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 CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN NO BACHARELATO 
 

 O bacharelato que se imparte tanto en 1º coma en 2º é LOE:  
 

O Bacharelato LOE comprende 2 anos académicos e organízase en 3 
modalidades diferentes: 

• Ciencias e Tecnoloxía 
• Humanidades e Ciencias Sociais 
• Artes 

 
No IES de “Porto do Son” as modalidades que están implantadas son:  Ciencias 

e Tecnoloxía  e  Humanidades e Ciencias Sociais. 
 

Ten como finalidade a formación xeral dos alumnos, así como a súa orientación 
e preparación tanto para estudos universitarios como de formación profesional  
específica (ciclos formativos de grao superior), de cara a súa incorporación á vida 
activa. 

 
As materias que se cursan son de tres tipos: 

• Comúns para todas as modalidades. 
• De modalidade (3 materias) 
• Optativas. O alumnado escollerá unha en cada curso. 

 
Aínda que existen 3 modalidades , o título que se obtén é único, o de Bacharel. 

 
Ao finalizar 2º de bacharelato, o alumnado deberá ter superadas todas as 

materias comúns, dúas materias optativas e seis materias de modalidade, tres de 
primeiro e tres de segundo. Destas materias, polo menos cinco (dúas de 1º e tres de 2º) 
deberán ser da modalidade en que finaliza o bacharelato 

 
 Promoción de 1º ao 2º curso: 

 
O alumnado promocionará ao segundo curso cando superen todas as materias 

cursadas de primeiro ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

Se promociona con materias avaliadas negativamente (máximo dúas materias), 
deberá cursalas ao longo do seguinte curso para recuperalas. 

 Permanencia dun ano máis no mesmo curso: 
 
1. O alumnado que suspenda en 1º de bacharelato máis de dúas materias cursará de 
novo o curso completo e será cualificado en todas as materias. 
2. Sen prexuízo do anterior, o alumnado con tres ou catro materias con avaliación 
negativa no 1º curso de bacharelato manterá a cualificación obtida anteriormente na 
mesma materia cando a nova cualificación sexa inferior. 

En calquera caso, este alumnado estará suxeito aos mesmos dereitos e obrigas que o 
alumnado que se matricule por primeira vez no bacharelato e a cualificación de materias 
xa superadas outorgarase na avaliación final ordinaria. 
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3. O alumnado que ao finalizar 2º curso teña avaliación negativa nalgunha materia 
poderá: 

a) Matricularse soamente das materias con avalición negativa. 
b) Matricularse de todas as materias de 2º, logo de solicitude á dirección do centro, 

coa finalidade de mellorar as súas cualificacións. Consideraráselle, nas matrias 
que xa teña superadas, a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que 
esta cualificación sexa siperior á anterior. 

 
 Titulación: 

 
O alumnado que teña avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de 
bacharelato obterá o título de bacharel. Este título terá efectos laborais e académicos. 

 
 Nota media de Bacharelato: 

 
Será a media aritmética de todas as materias dos dous os dous cursos. Coa finalidade de 
garantir o principio de igualdade, as cualificacións da materia de relixión  non 
computará na obtención da nota media para os efectos de acceso á universidade, a ciclos 
superiores de FP e a outros estudos nin nas convocatorias para a obtención de bolsas e 
axudas ao estado en que deban entrar en concorrencia os expedientes académicos. 

 
 Matrícula de honra: 

 
 
Os alumnos que obteñan no 2º curso unha nota igual ou superior a nove puntos poderá 
recibir a mención de matrícula de honra. A dita mención concederáselle a un número de 
alumnos non superior ao 5% do total de alumnado deste curso. 

As matrículas de honra concederanse de acordo cos seguintes criterios de prioridade: 

1º   Nota media de 2º de bacharelato sen contabilizar a ada asignatura de relixión. 
2º En caso de empate farase unha nova nota media coas notas reais, con dous 

decimais, obtidas polos alumnos en todas as materias, sen contabilizar a  
asinatura de relixión. 

3º En caso dun novo empate se terá en conta a media de todo o bacharelato,  
seguindo os criterios anteriormente expostos. 

 
 

 Permanencia: 
 
Con carácter xeral, o alumnado poderá permanecer escolarizado no Bacharelato no 
réxime ordinario durante catro cursos académicos, consecutivos ou non. Esgotado estas 
convocatorias os alumnos/as poderán matricularse por adultos nas ensinanzas de 
Bacharelato. 

 
 Anulación de matrícula: 

 
O alumado poderá solicitar a anulación de matrícula á dirección do centro, antes do 30 
de abril, cando circunstancias de enfermidade prolongada, incorporación aun posto de 
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traballo ou obrigas de tipo familiar ou persoal impidan seguir,en situación normal, os 
estudos. 

 
 Saídas académicas ás que se acceden co título de bacharel: 

 
O título de bacharel faculta para acceder ás distintas ensinanzas da educación 
superior: 

a. Estudos Universitarios. 
b. Formación Profesional de grao superior. O acceso a estos ciclos 

formativos é directo. Obtense o título de Técnico Superior. 
c. Ensinanzas artísticas superiores -para acceder a estas ensinanzas hai que 

superar unha proba específica- : Estudos superiores de música e  de 
danza, ensinanzas de arte dramático, ensinazas de conservación e 
restauracións de bens culturais, estudos superiores de deseño (de 
interiores, gráfico, de moda e de produtos) e os estudos superiores de 
artes plásticas (cerámica e vidro). 

d. Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior - 
para acceder a estas ensinanzas hai que superar unha proba específica - 
(artes aplicadas á escultura, fotografía artística, ilustración, xoiería, 
gravado e técnicas de estampación). 

e. Ensinanzas deportivas de grao superior -para acceder a estas ensinanzas 
hai que superar unha proba específica e nalgunhas modalidades cumprir 
uns requisitos de formación- : ( fútbol, fútbol sala, atletismo, baloncesto, 
balonmano). 

 
 Premio extraordinario de bacharelato: 

 
Son premios que convoca a Consellería de educación anualmente. Para poder 

participar nesta convocatoria será necesario que a media das cualificacións obtidas nos 
dous cursos (agás relixión) sexa igual ou superior a 8,75 puntos. Están dotados 
economicamente  e será mencionado no seu expediente académico. 
Están dotados economicamente  e será mencionado no seu expediente académico. 

 
 
 MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO E ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 
 Atención á diversidade 

 
As medidas de atención á diversidade na ESO estarán orientadas a responder ás 

necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias 
básicas e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún 
caso, supoñer unha discriminación que lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e  
a titulación correspondente. Teranse en conta as dificultades específicas das rapazas e 
rapaces que por razón de xénero e pertenza a determinados colectivos teñan dificultades 
especiais para rematar a etapa. 

 
En canto se detecten dificultades de aprendizaxe, deberanse poñer en 

funcionamento as medidas de atención á diversidade que se consideren máis 
convenientes ás características do alumnado e que poderán ser tanto organizativas como 
curriculares. 
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Teranse en conta os agrupamentos flexibles, o apoio en grupos ordinarios, o 
apoio ocasional fóra do grupo ordinario, os desdobramentos de grupo, a oferta de 
materias optativas, as medidas de reforzo, as adaptacións do currículo, a integración de 
materias en ámbitos, os programas de diversificación curricular e outros programas de 
tratamento personalizado para o alumnado con necesidade específica de apoio 
educativo. 

 
A integración de materias en ámbitos está destinada a diminuír o número de 

profesoras e profesores que interveñen nun mesmo grupo e deberá respectar os 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación de todas as materias que se integran, así 

como o horario asignado ao conxunto delas. Esta integración terá efectos na 
organización  das  ensinanzas  pero  non  así  nas  decisións  asociadas  á      promoción. 

 
Cando presenten graves carencias na lingua galega e/ou na lingua castelá 

recibirán unha atención específica que será, en todo caso, simultánea á escolarización 
nos grupos ordinarios, cos cales compartirán o maior tempo posible do horario semanal. 

 
Os que presenten un desfase no seu nivel de competencia curricular de dous ou 

máis anos, poderán ser escolarizados nun ou en dous cursos inferiores ao que lles 
correspondería por idade, sempre que a dita escolarización lles permita completar a  
etapa nos límites de idade establecidos con carácter xeral, adoptándose as medidas de 
reforzo educativo máis adecuadas para facilitar a súa integración escolar e a 
recuperación do desfase curricular e para que lles permitan continuar con 
aproveitamento os seus estudos. As alumnas e alumnos que en virtude desta 
escolarización non puidesen completar a etapa nos límites de idade establecidos con 
carácter xeral poderán continuar estudos nas ensinanzas de persoas adultas. 

 
A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais flexibilizarase 

de tal forma que se poida incorporar a esta etapa cando proceda a súa promoción desde  
a educación primaria. Así mesmo, poderase reducir a duración da educación secundaria 
obrigatoria cando se prevexa que esta é a medida máis adecuada para o 
desenvolvemento do seu equilibrio persoal e a súa socialización, nos termos que 
estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Atenderase, neste 
sentido, á normativa estatal que se poida desenvolver para tal efecto. 

 
Alumnado con necesidades educativas especiais. 

 
Enténdese por alumnado que presenta necesidades educativas especiais aquel 

que requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados 
apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos 
graves da conduta. 

 
Para que este alumnado poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos da etapa, estableceranse as medidas curriculares e 
organizativas oportunas que aseguren o seu adecuado progreso. 

 
Poderanse realizar adaptacións curriculares que se aparten significativamente 

dos contidos e criterios de avaliación do currículo, dirixidas a este alumnado con 
necesidades educativas especiais. 
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Estas adaptacións curriculares, que estarán precedidas en todo caso dunha 
avaliación das necesidades educativas especiais do alumnado e a conseguinte proposta 
curricular específica, realizaranse buscando o máximo desenvolvemento das 
competencias básicas de acordo coas posibilidades da alumna ou alumno; a avaliación e 
a promoción tomarán como referencia os obxectivos e criterios de avaliación fixados  
nas adaptacións. 

 
Estas adaptacións curriculares seguirán o procedemento de  autorización 

marcado pola Consellería de Educación. 
 

Sen prexuízo das repeticións de curso previstas no artigo 12º.9 do decreto 
133/2007, a escolarización deste alumnado na educación secundaria obrigatoria  
poderase prolongar un ano máis, sempre que iso favoreza a obtención do título de 
graduado a que se fai referencia no artigo 17º. 

 
 

9.4.3 Programas de diversificación curricular. 
 

Van dirixidos ao alumnado que, tras a oportuna avaliación, precise dunha 
organización dos contidos, actividades prácticas e materias do currículo diferente á 
establecida con carácter xeral e dunha metodoloxía específica para alcanzar os 
obxectivos e competencias básicas da etapa e o título de graduado en educación 
secundaria obrigatoria. 

 
Poderanse incorporar aos programas de diversificación curricular, nos termos 

establecidos pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, as alumnas e 
alumnos nos cales concorran as seguintes circunstancias: 

 
a) Ter dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras medidas de 
atención á diversidade, sen que estas resultasen suficientes para a recuperación das 
dificultades de aprendizaxe detectadas e atoparse nunha situación de risco evidente de 
non alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa cursando o currículo 
ordinario. 

 
b) Existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa poderán 
alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa e, en consecuencia, obter o 
título de graduado en educación secundaria. 

 
E que se atopen nalgunha das seguintes condicións: 

a) Ter cursado o segundo curso da educación secundaria obrigatoria, non estar en 
condicións de promocionar ao curso seguinte e que repetisen xa unha vez na etapa. 
b) Tras cursar o terceiro curso, non estar en condicións de promocionar. 
c) Tras repetir o terceiro curso, non superalo. 
d) Ter cursado o cuarto curso da educación secundaria obrigatoria sen superalo e ter 
repetido xa unha vez na etapa. 

 
Para determinar a incorporación dun alumno ou alumna a un programa de 

diversificación curricular, seguirase o proceso seguinte: 
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a) Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence o alumno ou 
alumna, expresada mediante un informe individualizado, elaborado pola persoa titora, 
que   será   remitido   ao   departamento   de   orientación   e   no   cal   se   fará  constar: 

 
-A competencia curricular do alumno ou alumna en cada materia. 
-As dificultades de aprendizaxe presentadas. 
-As medidas de atención á diversidade aplicadas. 
-Os motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno se 
integre nun programa de diversificación curricular. 

 
b) A xefatura do departamento de orientación procederá a realizar un informe en que se 
incluirán as conclusións da avaliación psicopedagóxica, o resultado da reunión  da 
persoa titora ou orientadora co alumno ou alumna, cos pais e nais ou representantes 
legais, para formularlles a conveniencia da súa incorporación a un programa de 
diversificación curricular. Deixarase constancia escrita da opinión dos pais ou 
representantes legais. 

 
c) Posteriormente unha comisión formada polo xefe de estudos, a xefatura do 
departamento de orientación e a persoa titora da alumna ou alumno valorará os informes 
emitidos e as opinións da alumna ou alumno e dos seus pais ou representantes legais e 
tomará a decisión que coide conveniente sobre a incorporación ao programa de 
diversificación curricular. 

 
d) Envío da proposta ao servizo provincial de Inspección Educativa para a súa 
autorización. 

 
Con carácter xeral, o procedemento descrito no punto anterior deberá estar 

rematado antes do 5 de setembro 
 

Con carácter xeral, a duración dos programas de diversificación curricular será 
de dous anos. Non obstante, poderán establecerse programas dun ano de duración para 
aquelas alumnas e alumnos que cursasen o cuarto curso de educación secundaria 
obrigatoria sen acadar o título, ou que, tras repetir terceiro, non acadasen os obxectivos 
e, en ambos os casos, para os que se considere adecuada a súa incorporación ao 
programa. 

 
Para a impartición destes programas conformaranse grupos que non superarán o 

número de dez alumnas e alumnos e non serán, con carácter xeral, menos de cinco. 
 
O currículo 

 
O currículo destes programas suxeitarase ás normas establecidas pola  

Consellería de Educación, segundo as cales se incluirán: 
 
a) Un ámbito específico de carácter lingüístico-social, que incluirá elementos 
formativos seleccionados entre os obxectivos e contidos curriculares correspondentes ao 
terceiro e ao cuarto curso da etapa das materias de ciencias sociais, xeografía e historia, 
lingua galega e literatura e lingua castelá e literatura. A selección destes elementos 
formativos realizarase tendo en conta o seu carácter nuclear, a súa relevancia social e 
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cultural, a súa funcionalidade e a súa capacidade para facilitar o desenvolvemento das 
competencias básicas e a consecución dos obxectivos xerais da etapa. 

 
b) Un ámbito científico-técnico, que incluirá elementos formativos seleccionados entre 
os obxectivos e contidos curriculares correspondentes ao terceiro e ao cuarto curso da 
etapa das materias de matemáticas, bioloxía e xeoloxía e física e química. A selección 
destes elementos formativos realizarase tendo en conta o seu carácter nuclear, a súa 
relevancia social e cultural, a súa funcionalidade e a súa capacidade para facilitar o 
desenvolvemento das competencias básicas e a consecución dos obxectivos xerais da 
etapa. 

 
c) As materias do terceiro curso: lingua estranxeira, educación plástica e visual e 
educación física. 

 
d) As materias do cuarto curso: lingua estranxeira, música e educación física. 

 
e) A materia de tecnoloxías, con carácter eminentemente práctico, que incluirá os 
contidos básicos correspondentes ás materias de tecnoloxías do terceiro curso e de 
tecnoloxía do cuarto. 

 
f) Unha materia optativa elixida entre aquelas que oferte o centro para os cursos terceiro 
e cuarto. 

 
g) A materia de relixión, nas condicións establecidas para todo o alumnado. 

 
 
Titoría. 

 
Cada grupo de diversificación curricular terá unha persoa titora que se  

coordinará co resto do profesorado que imparta docencia ao alumnado do programa de 
diversificación curricular. 

 
Estará designada pola dirección, preferentemente entre as persoas que impartan 

algún dos ámbitos específicos dos programas coa finalidade de facilitar un mellor 
seguimento da dinámica do grupo. 

 
A persoa titora de cada grupo de diversificación curricular terá como función a 

orientación do seu alumnado, a súa atención personalizada e a coordinación do equipo 
docente en todas as actividades de planificación, desenvolvemento e avaliación dos 
procesos de ensinanza e aprendizaxe, así como as tarefas de mediación entre alumnado, 
profesorado e familias. 

 
A persoa titora exercerá como tal, preferentemente, durante os dous anos da 

duración do programa. 
 
Profesorado. 

 
Cada ámbito específico será impartido por un único profesor ou profesora 

pertencente a un dos departamentos didácticos a que corresponda a atribución docente 
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das materias que forman parte do ámbito, preferentemente con destino definitivo no 
centro. 

 
Liñas metodolóxicas. 

 
Os programas de diversificación curricular, como medida excepcional de 

atención á diversidade, deben recoller un tratamento distinto dos contidos que integran, 
de forma xeral, o currículo. Como criterio básico estará a determinación dos contidos 
nucleares ou fundamentais do currículo, aqueles que resultan imprescindibles para 
aprendizaxes posteriores e que contribúen ao desenvolvemento das competencias 
básicas. 

 
Na súa estrutura, que supera a presentación disciplinar, procurarase a integración 

das distintas materias arredor de unidades ou bloques, cunha dimensión globalizadora  
ou interdisciplinar. 

 
O referente serán os obxectivos xerais da etapa e as competencias básicas. 

Fomentarase a participación activa do alumnado, tanto de xeito individual como no 
traballo en grupo. Incidirase na procura de que o alumnado sexa capaz de aprender a 
aprender e de aumentar o grao de autonomía persoal. 

 
Avaliación. 

 
Os referentes fundamentais para avaliar as aprendizaxes do alumnado que curse 

un programa de diversificación curricular serán as competencias básicas e os obxectivos 
xerais da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación 
específicos establecidos para cada ámbito do programa e para as materias que curse  
cada alumna ou alumno. 

 
O alumnado que curse o programa de diversificación curricular acadará o título 

de graduado en educación secundaria obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias 
que integran o programa. Non obstante, poderán obter o título aqueles que, tendo 
superados os ámbitos, teñan avaliación negativa nunha ou dúas materias, e de maneira 
excepcional en tres, sempre que a xuízo do equipo docente alcanzase ao finalizar o 
programa as competencias básicas e os obxectivos da etapa. 

 
O alumnado que, ao rematar o programa, non estea en condicións de obter o 

título de graduado en educación secundaria e cumpra os requisitos de idade 
establecidos, poderá permanecer un ano máis no programa. 

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

os obxectivos dalgunha materia dos cursos anteriores, realizará as actividades de  
reforzo e de apoio que lle permitan recuperalos ao longo do desenvolvemento do 
programa, sendo a avaliación competencia do profesorado que imparte clase nel, coa 
colaboración dos departamentos implicados. 

 
O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado que cursa un programa de 

diversificación curricular serán as competencias básicas e os obxectivos xerais da 
educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación establecidos   para 
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cada ámbito do programa e das materias que curse cada alumna ou alumno, coas 
adaptacións curriculares que, se é o caso, lles correspondan. 

 
Avaliación do programa. 

 
Os programas de diversificación e o seu desenvolvemento serán obxecto de 

seguimento e avaliación específicos, de acordo cos criterios establecidos en cada 
programa. A persoa titora elaborará, ao final de cada curso, unha memoria que inclúa: 

 
a) Informe   sobre   o   progreso   do   alumnado   do   programa   de     diversificación. 
b) Valoración do funcionamento do programa e, se é o caso, proposta de   modificación. 

 
As posibles modificacións do programa de diversificación que se propoñan ao 

final de cada curso, xunto coa súa xustificación, deberán ser informadas favorablemente 
polo correspondente servizo de Inspección Educativa antes da súa posta en práctica. 

 
Programación. 

 
1. A programación dos ámbitos e das materias propias do programa de diversificación 
curricular será elaborada nos distintos departamentos didácticos implicados e polas 
persoas designadas para impartir os ámbitos ou materias do programa coa colaboración 
do departamento de Orientación, a partir das directrices xerais establecidas pola 
comisión de coordinación pedagóxica e coordinadas polo xefe ou xefa de estudos. 

 
2. A programación incluirá: 

 
a) Obxectivos. 
b) Proposta de contidos para cada un dos ámbitos e materias específicas e a súa 
contribución á consecución das competencias básicas. 
c) Liñas metodolóxicas. 
d) Avaliación inicial. 
e) Criterios de avaliación do alumnado. 
f) Criterios e procedementos para a avaliación e revisión do programa. 

 
 
 
 
 
 
. 
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É unha etapa da educación secundaria non obrigatoria, que ten como finalidade 
a preparación do alumnado para a actividade nun campo profesional e a súa 
capacitación para o desenvolvemento das diferentes profesións. 

 
 

No IES de Porto do Son impártese o ciclo formativo de grao medio de 
Condución de actividades físico-deportivas no medio natural. A titulación que se obten 
é a de técnico en condución de actividades físco-deportivas no medio natural. 

 
 

As saídas académico-profesionais dos ciclos medios son: acceso directo ao 
bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos 
ciclos de grao superior. 

 
 
10.- APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MATERIAIS 

MATERIAIS CURRICULARES PARA OS ALUMNOS 

CONSIDERACIÓNS PREVIAS : Normas de uso 
 
- A aula non é un almacén de material ( para iso están os espacios específicos para 
gardalos) 

 
- Determinado material pode estar permanentemente exposto nas aulas e asequible a ser 
facilmente manipulados ( mapas..) 

 
- Cada aula terá un material mínimo e apropiado á idade, e o resto gardarase nos espacios 
comúns para o seu uso puntual. 

 
- Os alumnos desempeñarán un papel importante no seu uso e organización. 

 
- Intentarase actualizar e completar regularmente. 

 
- O equipo de profesores encargarase de : organizar, distribuír, conservar, controlar, 
recoller, manter, busca-la súa eficacia, a súa accesibilidade, inventerialo... 

 
- Considérase que  " O Medio " ( o entorno ) é un recurso  rico e variado. 

 
 
MATERIAL IMPRESO - CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
- Adecúanse ós obxectivos do Centro 

 
- Facilitan un ensino globalizado 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: CICLOS 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

94 

 

 

 
 

- Plantexan unha correspondencia directa entre obxectivo e contido 
 
- Presentan as actividades de forma interconectada con fío lóxico. 

 
- Seguen unha progresión de aprendizaxe. 

 
- Presentan os diferentes contidos: conceptuais, procedementais e actitudinais. 

 
- Presentan os contidos transversais. 

 
- Incorporan propostas de actividades de actitudinais: 

alimentación, saúde, non discriminatorio, ecolóxico... 
 
- Propoñen variedade de actividades ( plantexamento significativo ). 

De  motivación, de  coñecementos  previos, de desenvolvemento  ,  de 
consolidación, de ampliación 

 
- Inclúe unha proposta de avaliación. 

 
- Ofrece variedade de elementos adaptados de diferentes alumnos/as. 

 
- Adaptado  ó contexto escolar 

 
- Utilización autónoma por parte do alumno/a. 

 
- Suxire actividades e experiencias con aproveitamento didáctico dos recursos do entorno. 

 
OUTROS MATERIAS IMPRESOS: 

 
- Por ciclo ou persoal. 

 
Libros de consulta,  cadernos autocorrectivos,  material plástico, láminas... 

 
- Cualidades: 

 
Non discriminatorio 
Que permita un uso comunitario 
Que non degrade o ambiente 
Sinxelo, non sofisticado 
Apropiado á idade . Seguro , non tóxico. 

 
MATERIAIS CURRICULARES PARA O PROFESORADO 

 
FINALIDADE: 

 
- Servirán para orienta-lo proceso de planificación: 

 
Elaboración das programacións : Obxectivos, selección de actividades adecuadas , 
toma de decisión sobre o tempo, espacio, agrupamento. 
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-Servirá para a actualización do P.C.C. e a actualización do profesor. 
 
MATERIAL: 

 
- Guías 
- Unidades didácticas 
- Proxectos por área. 
- Material de avaliación 
- Material de actualización. 

 
ESPACIO: 

 
Gardarase na  sala de profesores, biblioteca, departamentos, laboratorios 

 
ORGANIZACIÓN: 

 
- Para favorece-lo intercambio: 

 
Arquivo en carpetas do material por áreas e ciclos 
Acumularase e seleccionarase curso tras curso 
Tipo de material: Fichas propias, Fichas elaboradas por outros profesores, Material 

publicado, Material adquirido nos cursiños de perfeccionamento. 
 
- ¿ Onde adquirir material específico ? : 

Centro de recursos, Consellerías, Cursiños, compras... 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
FINALIDADE: 

 
Considéranse importantes estes recursos por: 

 
- Ser mediadores no proceso ensino- aprendizaxe. 
- Estimular , motivar. 
- Ensinar detrezas. 
- Organiza-los coñecementos 
- Desenvolver hábitos sociais e persoais. 

 
ORGANIZACIÓN: 

 
- De acordo cos obxectivos propostos para cada actividade e dos medios de que se dispoña 
para levalas a cabo , a modalidade do traballo poderá ser : 

 
- Gran grupo : clase completa ou varias clases 
- Grupo pequeno. 
- Individual. 

- Algúns destes recursos ( laboratorios, talleres, saídas, material audiovisual...) requiren 
unha serie de normas e actitudes por parte dos alumnos e normas de seguridade por parte 
dos profesores. 
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- O equipo de profesores ocuparase da súa organización, así como da preparación das 
actividades con antelación. 

 
-Busca dos medios materiais 
-Revisa-lo seu estado 
-Adquirir, distribuír, controlar, recoller e ordenalo. 
-Busca e preparación do medio adecuado. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
- Adquisición de técnicas básicas de manipulación ( habilidades, destrezas...) 
- Disposición ordenada dos datos 
- Desenvolvemento da capacidade de comunica-las súas experiencias. 
- Desenvolvemento da capacidade crítica. 
- Adquisición de coñecementos mínimos. 
- Desenrolo de actitudes positivas. 
- Autodisciplina, desenvolvemento  do sentido da orden. 
- Saber escoitar e intervir. 
- Respecto e coidado do material, do entorno e das persoas. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS DISPOÑIBLES 

 
- Laboratorios  ( Ciencias, Física e Química ) 
- Talleres 
- Medios audiovisuais e informáticos (ordenadores e cañóns portátiles, etc.) 
- Polideportivo ,  Ximnasio  e material deportivo. 
- Biblioteca 
- O medio como recurso: as saídas. 
- Recursos humanos: conferencias, charlas... 
- Publicacións. o periódico , revistas... 
- Un ordenador e cañón de proxección en cada aula. 

 
 
11.- NOTAS DE IDENTIDADE 

 
11.1.- LINGUA DE APRENDIZAXE 

 
O galego é a lingua oficial do centro, utilizándose tanto na vida administrativa 

como nas relacións oficiais e coa comunidade. Funcionan en galego tódolos órganos do 
centro (tanto colexiados como unipersoais) e outros servicios complementarios. 

 
O centro está enmarcado nunha zona que polas súas circunstancias fai que a 

poboación sexa especialmente galego falante, feito este que inflúe no alumnado polo  
que a maioría identifícase sen prexuízos co idioma galego. Este é o idioma familiar e, 
polo que podemos observar a través dunhas enquisas realizadas entre o alumnado,  
tamén é o idioma predominante nas clases. 

 
En consecuencia, o profesorado emprega materiais didácticos existentes en 

galego para así favorecer a lingua maioritaría. 
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11.2.- CONFESIONALIDADE 
 

Este centro maniféstase aconfesional e respectuoso con tódalas crenzas dos 
membros da comunidade educativa. 

 
De acordo con este pluralismo, toda persoa que traballe no centro renuncia a  

todo tipo de adoutrinamento, proselitismo ou sectarismo, permitindo que calquera  
persoa poida expresar libremente as súas propias ideas ou crenzas. 

 
11.3.- LIÑA METODOLÓXICA: 

 
O centro non ten unha liña metodolóxica que o defina cun estilo propio e 

concreto de ensinanza. Dependendo das distintas áreas e materias de estudio adoptamos 
unhas estratexias determinadas, nas que temos en conta: as características do alumnado, 
da materia, os obxectivos, os contidos, criterios de avaliación, etc. 

 
Defendemos que non existen unha única forma de ensinar e de aprender é unha 

sabia combinación de distintas metodoloxías pode acadar mellores resultados. 
 

A grandes rasgos dícir que utilizamos métodos individuais, grupais, a ensinanza 
a través de modelos xunto coa ensinanza mediante a busca, materiais tradicionais xunto 
coas novas tecnoloxías; atendendo ós seguintes principios: 

 
* Desenvolver o espírito crítico do alumnado, a reflexión , a capacidade de discusión e 
de toma de decisións sobre a súa realidade individual e social . 

 
* Atender á diversidade de capacidades, intereses e aptitudes a través da metodoloxía , 
optatividade, modelos de actividades diferentes , reforzos educativos, adaptacións 
curriculares e se chega o caso diversidade curricular ; facendo da avaliación continua un 
elemento clave para o ensino personalizado. 

 
* Establecer pautas e normas de comportamento, tanto a nivel de clase como a nivel de 
centro , que posibiliten un clima óptimo de traballo , partindo do diálogo, da 
colaboración e da solidariedade entre tódolos membros da comunidade escolar . 
Entendendo a orde e a disciplina non coma un mero formalismo senón como un sistema 
de convivencia. 

 
* Potenciar o traballo en equipo para favorecer a implicación nas tarefas, o fluxo de 
comunicación e intercambios entre os membros do grupo. 

 
* Potenciar a interdisciplinariedade de tódalas áreas ou materias de aprendizaxe, 
procurando unha maior coordinación entre departamentos e grupos de nivel, para unha 
ensinanza máis coherente, e un aproveitamento mellor dos recursos, pero 
fundamentalmente para non presentar a realidade desde un xeito parcelario. 

 
* Lograr que os contidos teñan sentido non só dende os parámetros disciplinares, senón 
dende as características dos alumnos de xeito que os coñecementos se convertan en 
novos recursos cognitivos que lle permitan unha maior relación coa realidade do seu 
contexto vital , non só escolar ,     facendo o máis significativo posibles as aprendizaxes. 
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Os contidos serán presentados de forma gradual en aproximación sucesivas ,para facer 
esto posible é necesario unha avaliación inicial, personalizada de cada tipo de alumno. 

 
* Favorecer unha actitude activa e participativa do alumnado, que se implique nas 
tarefas e que el sexa o principal protagonista das súas aprendizaxes. 

 
* Facer do centro un lugar onde todos sen excepción, se sintan valorados, atendendo ás 
súas diferencias e características; para eso utilizaremos un material e uns recursos que 
non transmitan estereotipos sociais ( grupos, clases, xénero). 

 
* Eliminar todo tipo de discriminación ou trato diferencial por razón de xénero, 
potenciando a coeducación a tódolos niveis, e opoñéndose a toda situación de agresión e 
violencia. Potenciaremos a plena aceptación da sexualidade para o desenvolvemento 
integral da persoa. 

 
* Educar no pluralismo no sentido de non exclusión por motivos de orixe, raza, relixión, 
ideoloxía, nivel económico,etc.; sen imposicións de ningunha concepción política, sen 
adoutrinamentos nin manipulacións , a través dunha formación ética, moral e cívica 
baseada nos dereitos humanos e valores democráticos, nun marco de tolerancia e 
respecto á liberdade, personalidade e conviccións de cada un. 

 
 
12.- MODALIDADE DE XESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
O noso centro ten carácter público polo que nos atemos ás normas, leis e ordes 

institucionais. 
 

A comunidade educativa relaciónase a través dos órganos unipersoais e 
colexiados do centro, o diálogo entre pais, profesores e alumnos é unha garantía na 
calidade da educación, así como o diálogo constante entre o centro e as institucións, e 
asociacións do entorno no que o centro forma parte. 

 
12.1.- CONCRECIÓN DA ESTRUCTURA 

 
12.1.1.- ÓRGANOS DE GOBERNO 

 

O Instituto ten os seguintes órganos de goberno: 
 

a) Unipersoais: director/a, vicedirector/a,xefe/a de estudios, secretario/a. 
b) Colexiados: Consello Escolar e Claustro de profesores. 

 
12.1.1.1.- ÓRGANOS UNIPERSOAIS 

 

Director/a: 
 

Será elixido polo Consello Escolar e nomeado polo delegado provincial da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.Ten as seguintes competencias: 

 
a) Representar oficialmente a Administración educativa no instituto, sen prexuízo  
das atribucións das demais autoridades educativas. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO I.E.S PORTO DO SON 

99 

 

 

 
 
 

b) Ostenta-la representación do instituto. 
 

c) Dirixir e coordinar tódalas actividades do instituto, cara á consecución do 
proxecto educativo do centro e de acordo coas disposicións vixentes, sen prexuízo  
das competencias do Consello Escolar e do Claustro do instituto. 

 
d) Visa-las certificacións e documentos oficiais do instituto. 

 
e) Designa-lo/a xefe/a de estudios, secretario/a e vicedirector/a e propoñe-lo seu 
nomeamento e cesamento. Designa-los/as xefes/as de departamento, os 
coordinadores e os titores. 

 
f) Executa-los acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia. 

 
g) Coordina-la elaboración do proxecto educativo do centro, proxecto curricular e 
programación xeral anual, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola 
Administración educativa e polo Consello Escolar, e coas propostas formuladas polo 
Claustro e outros órganos de participación, responsabilizándose co equipo directivo 
da súa redacción e velando pola súa correcta aplicación. 

 
h) Convocar e presidi-los actos académicos, o Consello Escolar, o Claustro, a 
comisión de coordinación pedagóxica do instituto, a comisión económica do  
Consello Escolar e cantas outras se constitúan regulamentariamente, podendo delega-
la presidencia dalgunha destas comisións noutros membros do equipo directivo. 

 
i) Cumprir e facer cumpri-las leis e demais disposicións vixentes. 

 
j) Exerce-la xefatura de todo o persoal adscrito ó instituto. 

 
k) Favorece-la convivencia do centro e impoñe-las correccións que corresponda, de 
acordo coa normativa vixente, co regulamento de réxime interior e cos criterios 
establecidos polo Consello Escolar. 

 
l) Garanti-lo dereito de reunión do profesorado, alumnado, pais e nais de alumnos e 
persoal de administración e de servicios, de acordo co diposto na lexislación vixente. 

 
m) Colaborar coa inspección educativa na valoración da función pública docente. 

 
n) Xestiona-los medios humanos e materiais do instituto, dinamizando os distintos 
sectores da comunidade educativa, especialmente os restantes membros do equipo 
directivo e xefes de departamento, canalizando aportacións e intereses e buscando 
canles de comunicación e colaboración. 

 
ñ) Promover e impulsa-las relacións do instituto coas institucións do seu contorno. 

 
o) Trasladar ó delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria a memoria anual sobre as actividades e situación xeral do instituto así 
como, se é o caso, as propostas de solución ós problemas existentes. 
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p) Facilita-la adecuada coordinación con outros servicios educativos da zona. 
 

q) Coordinar e fomenta-la participación dos distintos sectores da comunidade escolar 
e procura-los medios precisos para a máis eficaz execución das súas respectivas 
competencias. 

 
r) Proporciona-la información que lle sexa requirida polas autoridades educativas 
competentes e colaborar en todo o relativo ó logro dos obxectivos educativos do 
centro. 

 
s) Promover, de se-lo caso, as relacións cos centros de traballo que afecten á 
formación do alumnado e á súa inserción profesional, e asina-los convenios de 
colaboración, unha vez informados polo Consello Escolar, entre o instituto e os 
mencionados centros. 

 
t) Facilita-la información sobre a vida do instituto ós distintos sectores da 
comunidade escolar. 

 
u) Autoriza-los gastos de acordo co orzamento do instituto e ordena-los pagamentos. 

 
v) Realiza-las contratacións de obras, servicios e subministracións de acordo co que 
regulamentariamente se estableza. 

 
Vicedirector/a: 

 
Designado/a polo/a director/a, logo da comunicación ó Consello Escolar, e 

nomeado polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. Ten as seguintes competencias: 

 
a) Substituí-lo/a director/a en caso de ausencia ou enfermidade. 

 
b) Organizar, conxuntamente co/a director/a e xefe/a de estudios, os actos 
académicos. 

 
c) Coordina-la realización das actividades complementarias e extraescolares, 
segundo as directrices aprobadas polo Consello Escolar. 

 
d) Coordinar, se é o caso, o programa de formación en centros de traballo do 
alumnado que cursa ciclos formativos ou programas de garantía social. 

 
e) Aquelas funcións que o/a director/a lle encomende dentro do ámbito da súa 
competencia. 

 
Xefe/a de estudos: 

 
Designado/a polo/a director/a, logo da comunicación ó Consello Escolar, e 

nomeado polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. Ten as seguintes competencias: 
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a) Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal 
docente en todo o relativo ó réxime académico. 

 
b) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 
orientación do profesorado e alumnado, en relación co proxecto educativo do 
instituto, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual. 

 
c) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios 
académicos de alumnado e profesorado de acordo cos criterios aprobados polo 
Claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar  
polo seu estricto cumprimento. 

 
d) Coordina-las actividades dos/as xefes/as de departamento. 

 
e) Coordinar e orienta-la acción dos/as titores/as, coas aportacións, se é o caso, do 
departamento de orientación e de acordo co plano de orientación académica e 
profesional e do plano de acción titorial. 

 
f) Coordina-la participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así 
como planificar e organiza-las actividades de formación de profesores realizadas  
polo instituto. 

 
g) Coordina-la actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de 
avaliación, adaptación curricular, diversificación curricular e actividades de 
recuperación, reforzo e ampliación. 

 
h) Facilita-la organización do alumnado e impulsa-la súa participación no instituto. 

 
i) Establece-los mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, 
atención a alumnado accidentado ou calquera eventualidade que incida no normal 
funcionamento do centro. 

 
j) Organiza-la atención do alumnado nos períodos de lecer. 

 
k) Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo/a director/a dentro do 
ámbito da súa competencia. 

 
 
 
Secretario/a: 

 
Designado/a polo/a director/a, logo da comunicación ó Consello Escolar, e 

nomeado polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. Ten as seguintes competencias: 

 
a) Ordena-lo réxime administrativo do instituto, de conformidade coas directrices do 
director. 

 
b) Actuar como secretario/a dos órganos colexiados de goberno do instituto, levantar 
acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do/a director/a. 
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c) Custodia-los libros e arquivos do instituto. 
d) Expedi-las certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 

 
e) Realizar coa colaboración dos/as xefes/as de departamento o inventario xeral do 
instituto e mantelo actualizado. 

 
f) Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 
mobiliario ou calquera material inventariable. 

 
g) Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do/a director/a, a actividade e 
funcionamento do persoal de administración e de servicios adscrito ó instituto. 

 
h) Elabora-lo anteproxecto de orzamento do instituto de acordo coas directrices do 
Consello Escolar e oída a comisión económica. 

 
i) Ordena-lo réxime económico do instituto, de conformidade coas instruccións do/a 
director/a , realiza-la contabilidade e render contas ante o Consello Escolar e as 
autoridades correspondentes. 

 
j) Velar polo mantemento material do instituto en tódolos seus aspectos, de acordo 
coas indicacións do director. 

 
k) Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre 
normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se  
reciba no centro. 

 
l) Presidir, se é o caso, e por delegación do director, a comisión económica. 

 
m) Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de 
competencia. 

 
12.1.1.2.- ÓRGANOS COLEXIADOS 

 

Consello Escolar: 
 

A súa composición é a seguinte: 
 

• O/a director/a, que será o/a presidente/a. 
• O/a xefe/a de estudios. 
• Un representante do Concello. 
• Sete profesores/as elixidos/as polo claustro. 
• Tres representantes dos pais ou nais de alumnos. 
• Catro representantes do alumnado. 
• Un representante do persoal de administración e servicios. 
• O/a secretario/a que actuará como secretario/a do Consello, con voz, pero sen 

voto. 
 

Ten as seguintes competencias: 
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a) Establece-las directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto 
educativo do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen 
prexuízo das competencias que o Claustro de Profesores ten atribuídas en relación 
coa planificación e organización docente. 

 
b) Elixi-lo director ou directora do centro. 

 
c) Propoñe-la revogación do nomeamento do/a director/a , logo do acordo dos seus 
membros, adoptado por maioría de dous tercios. 

 
d) Decidir sobre a admisión do alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación 
vixente. 

 
e) Aprobar e modifica-lo regulamento de réxime interior do instituto. 

 
f) Resolve-los conflictos e impoñe-las correccións con finalidade pedagóxica que 
correspondan a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a 
convivencia no centro, de acordo coas normas que estableza a Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. 

 
g) Aproba-lo proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo. 

 
h) Aprobar e avalia-la programación xeral anual do instituto, respectando, en todo 
caso, os aspectos docentes que lle competen ó claustro. 
i) Aproba-la programación das actividades escolares complementarias e avalia-lo seu 
desenvolvemento. 

 
j) Establece-las directrices para a participación do instituto en actividades culturais, 
deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais nas que o instituto puidese 
aportar a súa axuda. 

 
k) Establece-los criterios de colaboración con outros centros, entidades ou 
organismos. 

 
l) Promove-la renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixia-la súa 
conservación. 

 
m) Analizar e valora-lo funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados da avaliación do centro que realice a Administración 
educativa. 

 
n) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos 
que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza. 

 
o) Regula-lo procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en 
período de lecer do alumnado do centro. 

 
No seo do Consello Escolar existen as seguintes comisións: 
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• Comisión Económica: Integrada por: director/a, secretario/a, un profesor/a, un 
alumno/a e un pai ou nai de alumno/a, elixidos por cada un dos sectores. 

 
• Observatorio para a Convivencia: Integrada por: director/a, xefe/a de estudios,  
tres profesores/as, dou alumnos/as e un pai ou nai de alumno/a. 

 
Claustro de Profesores: 

 
Está integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten servicio  

no centro e presidido polo/a director/a. É o órgano propio de participación dos 
profesores no goberno do centro, e ten as seguintes competencias: 

 
a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo e 
curricular do centro e da programación xeral anual. 

 
b) Aprobar e avalia-los proxectos curriculares e os aspectos docentes de 
programación xeral anual, conforme ó proxecto educativo do centro. 

 
c) Promover   iniciativas   no   ámbito  da  experimentación e  da  investigación 
pedagóxica e na formación do profesorado do centro. 

 
d) Elixi-los seus representantes no Consello Escolar do instituto e no consello 
directivo do centro de formación continuada do profesorado. 

 
e) Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a mellora-lo funcionamento do centro 
en calquera dos seus aspectos. 

 
f) Aproba-los criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos. 

 
g) Aproba-la planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e 
calendario dos exames e probas extraordinarias. 

 
h) Analizar e valora-lo rendemento escolar do centro mediante os resultados das 
avaliacións e outros parámetros que se consideren pertinentes. 

 
i) Coñece-las candidaturas á dirección e os programas presentados polos candidatos. 

 
j) Coordina-las funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación 
dos alumnos e alumnas. 

 
k) Analizar e valora-los resultados da avaliación que do centro realice a 
Administración educativa ou calquera informe referente á súa marcha. 

 
l) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do centro. 
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13.- TITORÍAS 
 

No instituto haberá un titor ou titora por cada grupo de alumnado, que será 
nomeado/a polo/a director/a por proposta do/a xefe/a de estudios entre os/as 
profesores/as que impartan docencia a todo o grupo. Ten as seguintes competencias: 

 
a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de 
orientación, baixo a coordinación do/a xefe/a de estudios e en colaboración co 
departamento de orientación. 

 
b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais, información 
documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a 
calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e 
complementarias previstas, programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 

 
c) Coñece-las características persoais de cada alumno/a a través da análise do seu 
expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

 
d) Coñece-los aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento 
académico de cada alumno/a. 

 
e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado 
para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de busca-las respostas 
educativas adecuadas e solicita-los oportunos asesoramentos e apoios. 

 
f) Coordina-las adaptacións curriculares necesarias para alumnos/as do seu grupo. 

 
g) Facilita la integración do alumnado no grupo e fomenta-la súa participación nas 
actividades do centro. 

 
h) Orienta-lo alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 

 
i) Informar ó equipo de profesores do grupo de alumnos/as das súas características, 
especialmente naqueles casos que presenten problemas específicos. 

 
j) Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 
programados para o mesmo grupo de alumnos/as. 

 
k) Organizar e presidi-las sesións de avaliación do seu grupo. 

 
l) Favorece-lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o 
alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais. 

 
m) Colaborar co departamento de orientación do instituto nos termos que estableza a 
xefatura de estudios. 

 
n) Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos 
proxectos educativo e curricular do centro. 
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ñ) Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración co 
delegado do grupo, ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo nos 
problemas que se presenten. 

 
o) Informar ó alumnado do grupo, ós pais e nais e ó profesorado de todo aquilo que 
lles afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 

 
p) Facilita-la cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais de 
alumnos/as. 

 
q) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do 
equipo docente. 

 
r) Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnado. 

 
s) Controla-la falta de asistencia e puntualidade do alumnado, e ter informados os 
pais e nais ou titores e o xefe/a de estudios. 

 
t) Implica-las familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus 
fillos. 

 
u) Atender, xunto co resto de profesorado, os alumnos/as mentres estes permanecen 
no centro nos períodos de lecer. 

 
14.- DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES. 

 
Encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de actividades. Estará 

integrado polo-a xefe/a do mesmo, que será o/a vicedirector/a e, para cada actividade 
concreta, polo profesorado e alumnado responsable da mesma. 

 
15.- DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

Son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolve-las ensinanzas 
propias das áreas, materias ou módulos profesionais correspondentes, e as actividades 
que se  lles encomenden dentro do ámbito das súas competencias. Estarán compostos  
por tódolos/as profesores/as que impartan o ensino propio das áreas, materias ou 
módulos profesionais asignados ó departamento. 
Os departamentos didácticos teñen as seguintes competencias: 

 
a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do 
proxecto educativo do instituto e á programación xeral anual. 

 
b) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á 
elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

 
c) Elaborar, antes do comezo do curso académico, a programación didáctica das 
ensinanzas correspondentes ás áreas, materias e módulos integrados no  
departamento, baixo a coordinación e dirección do seu xefe ou xefa, e de acordo coas 
directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica. 
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d) Promove-la investigación educativa e propoñerlle ó xefe ou xefa de estudios 
actividades de perfeccionamento do profesorado. 

 
e) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

 
f) Colaborar co departamento de orientación na prevención e detección temperán de 
problemas de aprendizaxe, así como na programación e aplicación de adaptacións e 
diversificacións curriculares, actividades de reforzo, ampliación e actividades de 
recuperación para os alumnos/as que o precisen. 

 
g) Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co 
departamento correspondente. 

 
h) Organizar e realiza-las probas necesarias para os alumnos e alumnas de 
bacharelato ou de ciclos formativos con materias ou módulos pendentes e, se é o 
caso, para alumnos e alumnas libres. 

 
i) Resolve-las reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os alumnos e 
alumnas lle formulen ó departamento e dicta-los informes pertinentes. 

 
j) Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da 
programación didáctica e os resultados obtidos. 

 
k) Propoñer materias optativas dependentes do departamento, que serán impartidas 
polos profesores ou profesoras do mesmo. 

 
 
16.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

Terá a composición que regulamentariamente se determine e, en todo caso, 
formarán parte do mesmo: 

 
a) O xefe do departamento , que será funcionario de carreira do corpo de profesores 
de ensino secundario da especialidade de psicoloxía-pedagoxía. 

 
b) Un titor/a por cada un dos niveis do centro, designados polo director/a , por 
proposta da CCP . Na designación procurarase que existan profesores de cada un dos 
ámbitos lingüístico -social e científico-tecnolóxico e, dentro de cada ámbito, do  
maior número posible de áreas e materias. 

 
c) O profesor /a de apoio para a atención ó alumnado con n.e.e. 

 
Funcións: 

 
A xefatura do departamento de orientación terá as seguintes funcións: 

 
1.- Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola CCP, as propostas de 
organización da orientación e do plano de acción titorial do centro. 
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2.- Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular de centro. 
 

3.- Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de orientación e titoría 
que o profesorado realiza no centro co seu alumnado. 

 
4.- Colaborar na pronta detección de dificultades ou problemas educativos de 
desenvolvemento ou aprendizaxe que presentan os alumnos/as, e na rápida 
intervención para tratar de remedialos. 

 
5.- Proporcionarlle ó alumnado unha orientación académica e profesional 
diversificada e individualizada. 

 
6.- Participar no diagnóstico, deseño e aplicación de programas individuais de 
reforzo educativo , adaptacións curriculares e de diversificación curricular. 

 
7.- Contribuír a que a avaliación desenvolvida no centro se axuste ós principios de 
avaliación continua, formativa e orientadora, así como a que as sesións de avaliación 
non contradigan os devanditos principios. 

 
8.- Colaborar activamente cos correspondentes equipos de orientación educativa e 
profesional do sector e cos demais departamentos de orientación dos centros da zona. 

 
9.- Facilitarlle ó alumnado o apoio e a orientación necesaria nos momentos de maior 
dificultade, como son o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa, a elección de 
optativas, itinerarios formativos ou a transición á vida profesional. 

 
10.- Impulsa-la participación do profesorado en programas de investigación e 
innovación educativa, así como facilitarlle a utilización de metodoloxías didácticas 
innovadoras, técnicas específicas relativas a hábitos de traballo, técnicas de estudio, 
programas de ensinar a pensar e outras técnicas similares. 

 
11.- Cooperar cos titores na información ás familias sobre asuntos relacionados coa 
orientación académica, psicopedagóxica e profesional, co fin de axudarlle a que 
asuman a orientación dos fillos dun xeito responsable. 

 
12.- Participar na elaboración do consello orientador que, sobre o futuro académico e 
profesional do alumno/a, se formulará ó remate da educación secundaria obrigatoria. 

 
13.- Asesora-la comisión de coordinación pedagóxica nos aspectos psicopedagóxicos 
de proxecto curricular. 

 
14.- Aquelas que a administración educativa lle puidese encomendar no ámbito da 
orientación académica, psicopedagóxica e profesional. 

 
 
17.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 

Está integrada polo/a director/a, que será o/a presidente/a, o/a xefe/a de estudios, 
os/as xefes/as de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística e 
o/a  profesor/a de apoio alumnos/as con necesidades educativas especiais. 
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Terá as seguintes competencias: 
 

a) Elevar propostas ó claustro co fin de establece-los criterios para a elaboración dos 
proxectos curriculares. 

 
b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa nos que se 
incluirá o plano de orientación académica e profesional e o plano de acción titorial se 
realice conforme os criterios establecidos polo claustro. 

 
c) Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos 
curriculares de etapa e a programación xeral anual. 

 
d) Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas 
dos departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de 
acción titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas de 
diversificación curricular e de garantía social, incluídos no proxecto curricular. 

 
e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación. 

 
f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa. 
g) Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación 
e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de 
estudios. 

 
h) Canaliza-las necesidades de formación continuada do profesorado cara ó Centro 
de Formación Continua do Profesorado. 

 
i) Propoñerlle ó/á director/a ós/ás profesores/as titores/as que han de formar parte do 
departamento de orientación. 

 
j) Propoñe-los profesores e profesoras que han formar parte do equipo de 
normalización lingüística. 

 
 
18.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Constitúese para potencia-lo uso da lingua galega. Está composto por: 
 

- Tres profesores por proposta da comisión de coordinación pedagóxica. 
- Tres alumnos, por proposta da xunta de delegados 
- Un membro do persoal non docente, por proposta dos mesmos. 

 
Os seus membros son nomeados polo/a director/a. 

Ten as seguintes competencias: 

a) Presentar, a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos 
obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de 
centro. 
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b) Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no 
proxecto curricular, o plano xeral para o uso do idioma. 

 
19.- OBXECTIVOS: 

 
Os seguintes obxectivos son os que regularán e servirán de marco a nosa función 

educativa e docente. 
 
OBXETIVOS DO CENTRO 

EN RELACIÓN CO ALUMNADO 
 
 Conseguir un ensino o máis adaptado posible ás características do noso alumnado, 

atendendo ás súas necesidades específicas, tanto no caso do alumnado en xeral  
como daquel que presenta necesidades específicas. Neste último caso, continuarase 
cos reforzos, co PDC e co Plan PROA. 

 Desenvolver no alumnado hábitos, métodos e técnicas de estudio así como 
estratexias de aprendizaxe que favorezan a adquisición de coñecementos 
significativos. 

 Aportar ao alumnado motivos positivos que o impulsen ao estudio. 

 Concienciar e motivar ao alumnado para que realicen as tarefas tanto académicas 
como as de carácter lúdico que se desenvolvan no centro. 

 Desenvolver no alumnado a conciencia de grupo, a importancia de pertenza ao 
mesmo e as esixencias que esto comporta. 

 Lograr pautas de autogoberno e autocontrol na clase. 

 Facilitar que o propio alumno/a avalíe o seu método de traballo e se faga consciente 
dos aspectos que debe mellorar. 

 Potenciar a atención ao alumnado establecendo horas específicas de talleres de 
Tecnoloxía e Laboratorios con profesorado específico para esas aula, así como 
desdobres nas materias de Lingua estranxeiras para reforzar á pronunciación e o 
fomento da conversación nas ditas linguas. 

 Fomentar o hábito e o gusto pola lectura, o traballo en equipo do alumnado e a 
capacidade dos alumnos de expresarse en público. 

 Favorecer o ambiente de convivencia no centro escolar co fin de mellorar o clima de 
traballo na aula e os rendementos académicos. 

 Participar de forma activa no mantemento e conservación do noso centro a través da 
limpeza, coidado das instalacións, etc. 

 Potenciar unha maior participación dos delegados dos alumnos na vida do centro. 
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SOBRE AS ACTIVIDADES DA AULA, A SÚA PROGRAMACIÓN E 
COORDINACIÓN 

 
 Establecer pautas de actuación común e coordinada na elaboración das 

programacións didácticas que cada departamento realiza. 
 Elaboración e revisión en equipo das programacións docentes nos seguintes 

aspectos: 

• Selección das programacións de actividades, materiais ou recursos de ensinanza 
aprendizaxe ou de avaliación. 

• Conseguir unha mellora na temporalización prevista na Programación Docente. 

• Das actividades relacionadas coa avaliación e valoración de traballos do 
alumnado. 

• Das medidas necesarias para axustar os procesos de ensino e de avaliación da 
aprendizaxe dos alumnos. 

• Elaborar ou seleccionar en equipo actividades, materiais ou recursos de ensino 
comúns a varias áreas, materias ou módulos. 

• Acordar en equipo as medidas necesarias que axuden aos alumnos a superar as 
súas dificultades de aprendizaxe. 

• Autoavaliar a marcha das programacións docentes e das demais actividades 
organizadas por cada departamento. 

 Adecuar os contidos das programacións docentes ao establecido no currículo oficial 
e dos métodos de traballo para lograr a consecución de competencias básicas. 

 Relacionar axeitadamente os aspectos teóricos das materias ou áreas impartidas nas 
distintas clases coas súas aplicacións prácticas. 

 Integrar as diversas aprendizaxes e experiencias para potenciar un desenvolvemento 
global do alumnado e adquirir dese xeito unha aprendizaxe significativa. 

 Traballar de forma interdisciplinar para que os alumnos/as acaden unha maior visión 
globalizadora das aprendizaxes. 

 Utilizar recursos tanto materiais, curriculares como persoais que fagan una 
aprendizaxe motivadora. 

 Coñecer e utilizar con aproveitamento as instalacións  e recursos do centro. 

 Afondar no axuste das medidas de atención á diversidade dirixidas ao alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo e particularmente aos que teñen 
necesidades educativas especiais. 

SOBRE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
 
 Asegurar a coherencia dos obxectivos anuais de centro cos resultados das  

avaliacións realizadas. 
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 Potenciar a realización dun proxecto de aprendizaxe e de actuación educativa 
consensuado entre o profesorado. 

 Potenciar o diálogo interno entre todos os membros do claustro elevando ao equipo 
directivo ideas, suxestións ou pautas de actuación que sirvan para mellorar o bo 
funcionamento do noso centro. 

 Mellorar os procedementos para o control da asistencia do alumnado e a 
intervención do profesorado para conseguir melloras nos índices de absentismo 
escolar non xustificado 

 Adecuar os criterios de promoción e de titulación de cada etapa educativa ao 
disposto na normativa vixente, actualizando as concrecións curriculares da ESO e  
do Bacharelato. 

 Consello Escolar e o Claustro de profesores deben avaliar axeitadamente a  
evolución do rendemento escolar e o absentismo do alumnado. 

 Aumentar a participación activa dos órganos de coordinación docente na  
elaboración da Programación Xeral Anual, na avaliación do funcionamento xeral do 
centro e nas medidas de seguimento e evolución dos casos de absentismo escolar. 

 Coordinar as funcións de titoría e orientación 

 Motivar e facilitar a formación permanente do profesorado, promovendo, entre 
outras accións posibles , a constitución dun grupo de traballo ou curso de formación 
sobre patrimonio. 

 
 Participar na proposta de actividades extraescolares e complementarias que serán 

postas en coñecemento da vicedirectora para a súa coordinación; intentaremos que 
estas teñan continuidade cos obxectivos didácticos traballados nas distintas áreas e 
que a súa finalidade sexa lúdica- formativa. 

 Repartir unha parte do orzamento de centro entre os Departamentos. 

 Posta en marcha do plan de autoprotección do centro. 

 Posta en marcha dun plan de aforro de enerxía. Formar un equipo de traballo que 
desenvolva e avalíe medidas concretas de aforro de enerxía no centro. 

 Mellorar o mantemento xeral das infraestructuras, e todo o que fai referencia ás 
reparacións necesarias para un bo funcionamento e uso das mesmas,  prestando  
unha especial atención ao sistema de calefacción. 

 Facilitar un plan de limpeza e coidado do entorno e das edificacións que conforman 
do instituto. 

EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E O ENTORNO 
 
 Mellorar a relación e a información directa entre profesores e pais de alumnos, por 

iniciativa dos primeiros, favorecendo situacións de diálogo e comunicación entre 
todos os membros da Comunidade Escolar (profesorado, alumnado e familia). 
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 Mellorar a información ás familias sobre o resultado de determinadas medidas como 
o apoio a alumnos con dificultades de aprendizaxe, a participación no programa de 
reforzo en substitución de materia optativa ou no PROA. 

 Consello Escolar e o Claustro de profesores deben avaliar axeitadamente a  
evolución do rendemento escolar e o absentismo do alumnado. 

 Aumentar a participación na elección e renovación dos representantes de pais e nais 
no Consello Escolar. 

 Coñecer a realidade e as características do noso entorno de traballo. 

 Colaborar nas actividades que promoven outras institucións ( Concello, Casa de 
Cultura, Asociacións, etc.). 

 Facilitar a cooperación entre o centro e o entorno a través de actividades de carácter 
cultural, deportivo, etc. 

 Potenciar todas aquelas actividades escolares e extraescolares que favorecen a 
educación no tempo libre. 

 
A NIVEL INSTITUCIONAL 

 
Implantar as normas de convivencia do noso centro de forma axeitada, implicando a 
todos os membros da Comunidade Educativa, na súa actualización e supervisión. 
De forma resumida podemos dicir que o noso centro parte dos seguintes 
principios básicos: 
 Partimos do principio de coeducación, educamos na non diferenciación  por 

razón de sexo, relixión, ou algún outro trazo que poda levar consigo a 
diferenciación; e somos partidarios de propiciar actitudes compensadoras de 
realidades socioculturais e persoais discriminativas. 

 A nosa actuación educativa potenciará a reflexión, o sentido crítico, o interese 
polo saber, o esforzo e a autonomía persoal. Fomentaremos no alumnado unha 
actitude curiosa, crítica e investigadora que, mediante a comunicación e o 
traballo, será a base da súa formación e da adquisición das aprendizaxes que 
posibiliten o seu desenvolvemento intelectual, ético e social, así como á 
consecución de valores humanos e culturais fundamentais que permitan educar 
ao alumnado como individuos libres, distintos e conscientes da súa propia 
realidade social. 

 É a nosa pretensión axudar ao alumnado a descubrir e potenciar as súas 
posibilidades físicas, intelectuais e afectivas e a aceptar as propias cualidades e 
limitacións. 

Aproveitando que este curso o tema do patrimonio é o núcleo central que serve de 
nexo para o traballo interdisciplinar, tentarase elaborar e deseñar actividades 
dirixidas a formar cidadáns máis conscentes, comprometidos e respectuosos co seu 
entorno. 

Por último dicir que o noso máximo obxectivo e o desenvolvemento integral do 
alumno/a. 
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ANEXO 
 
No que fai referencia á promoción naqueles cursos de 
ESO nos que comeza a implantación da LOMCE, 
seguirase o establecido 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. 
I 

 

A PROMOCIÓN NA ESO 
Artigo 23. Promoción 

 
1. 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. 

 
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. 

 
2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as 
materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e 
repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas 
materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou 
Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

 
De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna 
con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes 
condicións: 

 
a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua 
Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

 
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 
negativa non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que 
ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 
evolución educativa. 

 
c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa 
propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 

 
Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha 
alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua 
Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, 
cando o equipo docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o 
curso seguinte, que teñen expectativas favorables de recuperación e que a promoción 
beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á 



 

alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se 
refire o apartado 7 deste artigo. 

 
Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o 
alumno ou a alumna 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 os alumnos e as alumnas poidan  
cursar máis materias do devandito bloque. 

 
As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 
obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

 
3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das 
materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo 
docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas 
de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de promoción previstos nos 
apartados anteriores. 

 
4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis 
no mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e 
dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba 
producirse en terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime ordinario 
cursando educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de idade, feitos no 
ano no que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en 
cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. 

 
5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións 
curriculares se adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean orientadas 
á superación das dificultades detectadas. 

 
6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á 
superación das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros docentes 
organizarán este plan de acordo co que estableza a consellería con competencias en 
materia de educación. 

 
7. Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance o 
adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes, a consellería con 
competencias en materia de educación establecerá medidas de reforzo educativo, con 
especial atención ás necesidades específicas de apoio educativo. A aplicación 
personalizada das medidas revisarase periodicamente e, en todo caso, ao finalizar o 
curso académico. 

 
Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á 
nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que 
incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou 
á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante 
informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das 
competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o 
consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás 
titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación 
profesional básica. 

 
O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 



 

 
 
 

A PROMOCIÓN NO BACHARELATO 
 
Artigo 35. Promoción 

 
1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato 
cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas 
materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das 
materias pendentes de primeiro. Os centros docentes deberán organizar as 
consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes. 

 
Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o 
alumno ou a alumna 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 os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do 
devandito bloque. Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no 
artigo 28.3, os alumnos e as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de 
bacharelato unha soa vez como máximo, aínda que excepcionalmente poderán repetir 
un dos cursos unha segunda vez, logo dun informe favorable do equipo docente. 

 
2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións 
nas que un alumno ou unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato 
nunha determinada modalidade poidan pasar ao segundo nunha modalidade distinta. 

 
3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación 
negativa nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de 
novo as materias superadas, ou optar por repetir o curso completo. 
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