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a) Introdución e contextualización 

 

● Marco legal 

 

Esta programación está estruturada en función do marco legal no que se desenvolve. A continuación 

os textos legais máis importantes que afectan a este departamento: 

 

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

(http://www.edu.xunta.es/portal/normativa) 

2. 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. 

3. Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía 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. (DOG nº 165) 

 
Todos os textos legais que configuran o actual regulamento da educación no Estado español. 

 

● Contorna 
  

 O IES Ribeira do Louro presenta unha gran homoxeneidade dende o punto de vista sociocultural, 

aínda que a procedencia do alumnado é heteroxénea porque provén dunha área xeográfica ampla. Unha 

gran parte das familias do noso alumnado vive no medio rural sendo a agricultura subsidiaria dentro dos 

ingresos familiares. 

En canto a diferenzas de xénero e traballo os pais desenvolven na súa maioría actividades 

pertencentes ó sector secundario, seguido aínda que de lonxe polo sector terciario, e unha baixa 

porcentaxe do sector primario. A maioría das nais son amas de casa, tarefa que combinan cos labores 

agrícolas para o autoconsumo. Unha baixa porcentaxe adícase ó sector secundario e terciario. En canto ó 

nivel de estudos a maioría das nais e pais posúen estudios primarios, observando que esta porcentaxe é 

superada polas nais. Un 15% dos pais ten estudos secundarios e unha porcentaxe algo menor das nais. 

Este feito incide directamente na capacidade dalgunhas  familias para acompañar o proceso de formación 

das súas fillas e fillos. 
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A maioría do alumnado procede de centros públicos. Das enquisas realizadas extráense datos que 

xustifican os resultados negativos, xa que aínda que o alumnado desexaría cursar estudos con éxito as 

horas adicadas son escasas e as circunstancias sociais son un factor que non o favorece os bos 

resultados académicos. Todos estes aspectos definen dunha maneira clara as perspectivas do alumnado. 

A maioría inclínase  máis ó mercado laboral que á realización de estudos universitarios. Dada a 

implantación dos ciclos neste centro o 72% dos alumnos de segundo de bacharelato prefiren cursar ciclos 

formativos superiores a ir a universidade. Entre os cursos da ESO a porcentaxe repártese á metade entre 

ciclos de grao medio e superior e bacharelato. 

    O Porriño é principalmente a cabeceira dunha subcomarca industrial da comarca de Vigo. Actúa 

de alternativa á expansión industrial desta comarca, pero ten tamén dinámica propia en algúns sectores 

industriais e de extracción mineira. O centro atópase no Polígono Industrial de Torneiros. O seu mercado 

máis inmediato é a comarca industrial de Vigo e a súa poboación.  As complementan a miúdo un salario 

industrial ou do sector servicios co traballo agrícola. 

Non existe transporte público centrado na vila, nin estación de autobuses. As liñas de autobuses 

limítanse a parar na estrada. As parroquias e o propio Polígono Industrial están mal comunicadas. O 

concello ten a máis alta porcentaxe de desemprego sobre a poboación total da comarca, e tamén a mais 

alta porcentaxe de poboación sen primeiro emprego . O Polígono de vivendas de Torneiros, no que está 

ubicado o Instituto, é a principal base de expansión urbana, coas súas sucesivas fases. Destácase o feito 

de que o polígono carece prácticamente de servizos e está mal comunicado coa vila e outras poboacións 

da contorna. As dificultades socioeconómicas e culturais, ademáis das escasas oportunidades de 

ter contacto coa cultura fóra do centro inciden no redemento académico do noso alumnado e nas súas 

expectativas respecto ao futuro. 

 

A asignatura de Sociedade Inclusiva será impartida este curso académico en 2º ESO a un total de 

16 alumnas e alumnos en total pola profesora Olga Lalín García.  
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b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que 

recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos 

perfís competenciais.  

   As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos da materia co fin de 

lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Son un dos 

aspectos orientadores do conxunto do currículo e do proceso de ensino-aprendizaxe, conceptualízanse 

como un “saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais, as 

competencias consideranse coñecemento na práctica. O alumnado debe demostrar que sabe aplicar o seu 

coñecemento, pero ademais debe demostrar que sabe ser e estar. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCCT) 

3. Competencia dixital. (CD) 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

5. Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE) 

7. Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 

1. Comunicación lingüística. Esta competencia é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas 

sociais determinadas. A lingua vehicular que será o galego como así quedou recollido no Proxecto 

Lingüístico. Procuraráse o desenvolvemento armonizado de todos os componentes da competencia de 

comunicación: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural e estratéxico. Para desenvolver esta 

competencia deben explorarse diferentes xeitos e soportes de comunicación, oral, escrito, audiovisual e 

mediante as novas tecnoxías. 

  A CCL está vinculada á acción comunicativa dentro das prácticas sociais, na que o individuo produce e 

recibe mensaxes con distintas finalidades, nesta disciplina  a creación de situacións de aprendizaxe terán 

como finalidade o a creación de significado e de pensamento crítico.  
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2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A competencia 

matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre os 

números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento 

matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. Esta 

competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos e a 

veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os referentes aos números, a álxebra, 

a xeometría e a estatística. As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un 

achegamento ao mundo físico e á interacción responsable nel. Contribúen ao desenvolvemento do 

pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, 

para actuar fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de criterios 

éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico e 

a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha 

actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

3.Competencia dixital. Esta competencia refírese ao uso responsable e correcto da información e a 

formación de alumnado competente dixitalmente. Para alcanzar esta competencia o departamento 

traballará: 

a) no marco xeral do Plan TIC do centro. 

 b) na posta en práctica sempre que os recursos tecnolóxicos o permitan coas tecnoloxías no proceso 

de aprendizaxe: blog de aula, colaboración con outros disciplinas ou proxectos que integran as TIC no 

do centro: Biblioribeira, emprego de aplicacións e software... 

 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a 

adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos coñecementos, 
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habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital. Require o coñecemento das principais 

aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á 

información, o procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas en distintos contextos. 

O alumnado deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de 

resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de 

información e innovacións tecnolóxicas, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos 

específicos. A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación ós 

propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia 

dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola 

aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

4. Competencia para aprender a aprender. Esta competencia implica iniciarse na aprendizaxe e ser 

quen de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe permanente. 

Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma 

de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de coñecemento se 

converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos axeitadamente. As actitudes e 

valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a confianza para 

alcanzar as metas da aprendizaxe. 

Traballarase en torno ao proceso de apendizaxe do alumnado a través de estratexias pedagóxicas 

encamiñadas a guiar ao alumnado a aprendizaxe de xeito autónomo.  

5. Conciencia e expresión culturais . Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a 

tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 
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Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes 

artísticas e a identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. A adquisición desta 

competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes habilidades de pensamento 

para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, 

ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación 

do patrimonio.  

6. Competencias sociais e cívicas. A competencia social é a habilidade e capacidade  para  empregar 

os coñecementos e actitudes sobre a sociedade así como interactuar con outras persoas ou grupos 

baseándose no respeto mútuo e as conviccións democráticas. A competencia cívica baséase no 

coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía, dereitos humáns e civís. 

O departamento, tendo como referente o Plan de convivencia do centro, promoverá os valores de 

colaboración, autoconfianza, integridade e honestidade a través da práctica educativa.  

 Estas competencias implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes 

sobre a sociedade para comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía 

democrática nunha sociedade cada vez máis plural. A competencia social relaciónase co benestar persoal 

e colectivo e require a adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de 

conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. Os elementos fundamentais desta 

competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade 

nun mesmo, a integridade e a honestidade. A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos 

conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. Nesta competencia son 

fundamentais: a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público, manifestar solidariedade e 

interese poos problemas da comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e 

comprensión das diferentes relixións ou culturas. O desenvolvemento destas competencias implica 

afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns dende unha actitude 

solidaria e responsable. 
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7. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. En todas as unidades o alumnado traballará a 

asertividade, flexibilidade e cooperación. Favorecerase o desenvolvemento de calidades como a 

imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o sentido crítico. Os alumnos acadan autonomía a 

medida que avanza no coñecemento da lingua. 

 
 
 
PERFIL COMPETENCIAL: 
 

 
 

 
 

Estándares de Aprendizaxe avaliables Competencias 
clave 

SIB1.1.1. Explica mediante exemplos tirados da vida cotiá os tipos de diversidade referidos a si 
mesmo/a e aos/ás demais. 

CSC 
CCL 

SIB1.1.1. Explica mediante exemplos tirados da vida cotiá os tipos de diversidade referidos a si 
mesmo/a e aos/ás demais. 

CSC 
CCL 

SIB1.1.2. Deduce, desde o respecto, con base en informacións variadas, as diferentes 
sensibilidades derivadas da diversidade. 

CCEC 
CAA 

SIB1.2.1. Expón unha visión xeral dos diferentes tipos de diversidade funcional e as súas 
principais características. 

CMCCT

SIB1.3.1. Identifica as diferenzas e valora o papel que teñen como elemento enriquecedor. CCEC

SIB1.3.2. É quen de poñerse no lugar do outro en situacións discursivas, dramatizacións e 
xogos de rol para amosar as diferenzas como elementos impulsores de procesos de mellora. 

CSIEE 
CCL 

SIB1.4.1. Describe os seus propios prexuízos cara a características diversas como as 
diferenzas en mobilidade, xénero, raza... 

CCL
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SIB1.4.2. Busca e compara as características reais de diferentes persoas fronte ás ideas 
baseadas nos seus propios prexuízos e analiza o impacto destes nas expectativas. 

CSC 
CD 

CCEC 
SIB1.5.1. Describe e valora as fortalezas, debilidades e necesidades propias e dos/das demais. CSIEE 

CCL 
SIB1.6.1. Aplica o concepto de apoio e é quen de xustificar a súa natureza e necesidade. CSC 

CCL 
CMCCT 

SIB1.7.1. Pon exemplos de igualdade de trato dos que deducir que é un factor impulsor da 
igualdade de oportunidades. 

CSIEE 
CSC 

SIB1.8.1. Analiza de xeito crítico exemplos de necesidade e pertinencia dos diferentes apoios 
en función de destinatarios concretos. 

CAA 
CCL 

SIB2.1.1. Utiliza o concepto de inclusión, fronte a segregación e integración, a través de 
exemplos de medidas adoptadas en situacións da vida diaria para solucionar problemas 
cotiáns. 

CSC

SIB2.1.2. Explica a relación que existe entre a normalización e a inclusión, e ilústraa con 
exemplos prácticos. 

CCL 
CSIEE 

SIB2.2.1. Identifica boas prácticas inclusivas no seu centro e na súa contorna, e relaciónaas 
coa equidade e a igualdade de oportunidades. 

CSC 
CCEC 

SIB2.3.1. Aplica o concepto de accesibilidade universal para expresar relacións de equidade e 
igualdade de oportunidades. 

CSIEE 
CMCCT 

SIB2.4.1. Identifica, desde unha actitude construtiva, barreiras no seu centro e na súa contorna, 
e analiza como poden afectar cada unha das persoas. 

CMCCT 
CD 

SIB2.4.2. Valora as vantaxes sociais que representa para todas as persoas a dispoñibilidade de 
apoios e recursos accesibles. 

CSC 
CCEC 

SIB2.5.1. Coñece a existencia de diferentes sistemas e métodos de comunicación. CMCCT 
CD 

 SIB2.5.2. Identifica e valora a utilidade das diferentes posibilidades en materia de accesibilidade 
universal en función das características de cada persoa, e valora a súa utilidade e 
necesidade. 

CMCCT 
CD 

SIB2.6.1. Identifica factores que favorecen o deseño universal como as opcións de 
personalización e a flexibilidade dos produtos, servizos, etc. 

CMCCT 
CD 

 SIB2.7.1. Propón melloras encamiñadas ao deseño universal dos produtos, servizos, etc., tendo 
en conta a opinión dos e das demais e, nomeadamente, das persoas usuarias deles. 

CSIEE 
CSC 

SIB2.8.1. Identifica necesidades diferenciais no seu contorno familiar, con especial atención ás 
persoas maiores,á infancia, persoas con discapacidade, entre outros colectivos. 

CSC 
CAA 

SIB2.8.2. Valora e pon exemplos de como estes diferentes focos de atención axudan a ver 
dunha maneira máis enriquecedora o mundo. 

CSC 
CCL 

SIB3.1.1. Participa activamente en actividades desde a potenciación da inclusión.
CSC 

CSIEE 
SIB3.1.2. Propón vías de mellora de actividades para facelas máis inclusivas. CSC 

CAA 
SIB3.1.3. Deseña e executa pequenas accións inclusivas. CSIEE 

CAA 
SIB3.2.1. Busca información e comunica de xeito claro como o centro favorece a inclusión 
propoñendo medidas de mellora. CAA 

CSIEE 
CCL 

SIB3.2.2. Apoia accións, se é necesario respectando as necesidades dos compañeiros e das CCEC 
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compañeiras, valorando a súa subxectividade, para garantir a participación plena de todos e 
todas. 

CAA

SIB3.2.3. Experimenta, mediante actividades de simulación grupais, as necesidades das 
diferentes persoas, comunicando estas vivencias de xeito empático. CCL 

CSIEE 

SIB3.3.1. Contacta e dialoga con aquelas asociacións, ONG, organizacións sociais, etc., do seu 
interese e afonda na análise de posibles dificultades ou áreas de mellora do seu contorno. 

CAA 
CSIEE 
CCL 
CD 

SIB3.4.1. Identifica a nivel persoal os seus propios valores e ponos en relación coas posibles 
achegas en materia de voluntariado. 

CSIEE 
CSC 

SIB3.5.1. Explora o contorno, identifica elementos favorecedores e barreiras,e comunica os 
seus achados de modo rigoroso e claro. 

CCEC 
CCL 

SIB3.5.2. Elabora, con base na exploración realizada, propostas de mellora desde o deseño 
universal, nun formato que permita a súa elevación ás autoridades competentes. 

CSIEE 
CSC 

 
 
 
 
b) Obxectivos ESO 
 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igual- dade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
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coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

   o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento    fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona.  

 

 

 

d) Concreción para cada estándar avaliable, Táboas:  
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 TEMPORALIZACIÓN	 GRAO	MÍNIMO	DE	CONSECUCIÓN	 AVALIACIÓN	
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ESTÁNDARES	
AVALIABLES	

ESTÁNDARES	
(o	valor	dos	estándares	mínimos	correspóndese	coa	metade	da	porcentaxe	de	cada	bloque	expresada	á	dereita)	

CRITERIOS Competencias Procedementos	
Instrumentos 

Porcentaxes 

SIB 1.1.1 SIB1.1.1. Explica mediante exemplos tirados da vida cotiá os tipos de diversidade referidos a si mesmo/a e aos/ás demais. B 1.1 CSC 
CCL 

Observación 5% 
 

SIB 1.1.2 SIB1.1.2. Deduce, desde o respecto, con base en informacións variadas, as diferentes sensibilidades derivadas da 
diversidade. 

B 1.1 CCEC 
CAA 

Rúbrica  5% 

SIB 1.2.1 SIB1.2.1. Expón unha visión xeral dos diferentes tipos de diversidade funcional e as súas principais características. B 1.2 CMCCT Exposición oral 
Rúbrica 

10% 

SIB 1.3.1 SIB1.3.1. Identifica as diferenzas e valora o papel que teñen como elemento enriquecedor. B 1.3 CCEC Proba escrita 10% 

SIB 1.3.2 SIB1.3.2. É quen de poñerse no lugar do outro en situacións discursivas, dramatizacións e xogos de rol para amosar as 
diferenzas como elementos impulsores de procesos de mellora 

B 1.3 CSIEE 
CCL 

 

Proba oral 
Role-play 

10% 

SIB 1.4.1 
 

SIB1.4.1. Describe os seus propios prexuízos cara a características diversas como as diferenzas en mobilidade, xénero, 
raza... 

B 1.4 
 
 

CCL 
 

Proba escrita  10% 
 

SIB 1.4.2 SIB1.4.2. Busca e compara as características reais de diferentes persoas fronte ás ideas baseadas nos seus propios 
prexuízos e analiza o impacto destes nas expectativas. 

B 1.4 CSC, CD 
CCEC 

Observación 10% 

SIB 1.5.1 SIB1.5.1. Describe e valora as fortalezas, debilidades e necesidades propias e dos/das demais. B 1.5 CSIEE 
CCL 

Proba escrita 10% 
 
 

SIB 1.6 SIB1.6.1. Aplica o concepto de apoio e é quen de xustificar a súa natureza e necesidade. 
 
 

B 1.6 
 
 

CSC 
CCL 

   CMCCT 

Proba 
oral/Rúbrica  

10% 

SIB 1.7.1 SIB1.7.1. Pon exemplos de igualdade de trato dos que deducir que é un factor impulsor da igualdade de oportunidades. B 1.7  
CSIEE 
CSC 

Proba 
oral/Rúbrica 

10% 

SIB 1.8.1 SIB1.8.1. Analiza de xeito crítico exemplos de necesidade e pertinencia dos diferentes apoios en función de 
destinatarios concretos. 

B 1.8 
 
 

 

CAA 
CCL 

Proba escrita 
 

10% 
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 TEMPORALIZACIÓN	 GRAO	MÍNIMO	DE	CONSECUCIÓN	 AVALIACIÓN	

 
 
 
 
 
 
 
 
2ª 
 
a 
v 
a 
l 
i 
a 
c 
i 
ó 
n 
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2		
	
	
	
	
A		
	

Acce	
sibili
dade	
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sal	
	
e		
	
a		
	
inclu	
sión	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ESTÁNDARES	
AVALIABLES	

ESTÁNDARES	
(o	valor	dos	estándares	mínimos	correspóndese	coa	metade	da	porcentaxe	de	cada	bloque	expresada	á	dereita)	

CRITERIOS Competencias Procedementos	
Instrumentos 

Porcentaxes 

SIB 2.1.1 SIB2.1.1. Utiliza o concepto de inclusión, fronte a segregación e integración, a través de exemplos de medidas 
adoptadas en situacións da vida diaria para solucionar problemas cotiáns. 

B 2.1 
 

CS  
 

Traballo en equipo 
Exposición oral 

 
 

20% SIB 2.1.2 
 

SIB2.1.2. Explica a relación que existe entre a normalización e a inclusión, e ilústraa con exemplos prácticos. 
B 2.2 CCL 

CSIEE 
CECC 

SIB 2.3.1 SIB2.3.1. Aplica o concepto de accesibilidade universal para expresar relacións de equidade e igualdade de 
oportunidades. 

B 2.3 CSIEE 
CMCCT 

Proba oral 10% 

SIB 2.4.1 SIB2.4.1. Identifica, desde unha actitude construtiva, barreiras no seu centro e na súa contorna, e analiza como poden 
afectar cada unha das persoas. 

B 2.4 CMCCT 
CD 

 

Proba escrita 
( Informe) 

10% 

SIB 2.4.2 
 

SIB2.4.2. Valora as vantaxes sociais que representa para todas as persoas a dispoñibilidade de apoios e recursos 
accesibles. 

B .4 
 
 

CSC 
CCEC 

 

Proba oral 
 

10% 
 

SIB 2.5.1 SIB2.5.1. Coñece a existencia de diferentes sistemas e métodos de comunicación. B 2.5 CMCCT 
CD 

Proba escrita 
(Cuestionario) 

10% 

SIB 2.5.2 SIB2.5.2. Identifica e valora a utilidade das diferentes posibilidades en materia de accesibilidade universal en función 
das características de cada persoa, e valora a súa utilidade e necesidade. 

B 2.5 CMCCT 
CD 

Proba escrita 10% 
 
 

SIB 2.6.1 SIB2.6.1. Identifica factores que favorecen o deseño universal como as opcións de personalización e a 
flexibilidade dos produtos, servizos, etc. 

B 2.6 
 
 

CMCCT 
   CD 

 
 
 

Traballo en equipo 
Exposición oral 

 

 
 
 

20% SIB 2.7.1 SIB2.7.1. Propón melloras encamiñadas ao deseño universal dos produtos, servizos, etc., tendo en conta a opinión dos 
e das demais e, nomeadamente, das persoas usuarias deles. 

B 2.7 CSIEE 
CSC 

SIB 2.8.1 SIB2.8.1. Identifica necesidades diferenciais no seu contorno familiar, con especial atención ás persoas maiores,á 
infancia, persoas con discapacidade, entre outros colectivos. 

B 2.8 
CSC 
CAA 

 
Observación  

Preparación de 
actividades e visita de 
alumnado de ACEESCA 

 
 

10% 
SIB 2.8.2 SIB2.8.2. Valora e pon exemplos de como estes diferentes focos de atención axudan a ver dunha maneira máis 

enriquecedora o mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 2.8 CSC 
CCL 
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 TEMPORALIZACIÓN	 GRAO	MÍNIMO	DE	CONSECUCIÓN	 AVALIACIÓN	
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ESTÁNDARES	
AVALIABLES	

ESTÁNDARES	
(o	valor	dos	estándares	mínimos	correspóndese	coa	metade	da	porcentaxe	de	cada	bloque	expresada	á	dereita)	

CRITERIOS Competen
cias 

Instrumentos Porcentaxes 

SIB 3.1.1 SIB3.1.1. Participa activamente en actividades desde a potenciaciónda inclusión. B 3.1 CSC 
CCL 

Observación 
(lista de 
control) 

5% 
 

SIB 3.1.2 SIB3.1.2. Propón vías de mellora de actividades para facelas máisinclusivas B 3.1 CCEC 
CAA 

Proba escrita 5% 

SIB 3.2.3 SIB3.1.3. Deseña e executapequenas accións inclusivas. B 3.2 CMCCT Observación 
(lista de 
control) 

10% 

SIB 3.2.1 SIB3.2.1. Busca información e comunica de xeito claro como o centro favorece a inclusión propoñendo
medidas de mellora. 

B 3.2 CCEC Proba escrita 10% 

SIB 3.2.2 SIB3.2.2. Apoia accións, se é necesario respectando as necesidades dos compañeiros e das compañeiras, 
valorando a súa subxectividade, para garantir a participación plena de todos e todas. 

B 3.2 CSIEE 
CCL 

 

Role-play 10% 

SIB 3.2.3 
 

SIB3.2.3. Experimenta, mediante actividades de simulación grupais, as necesidades das diferentes 
persoas, comunicando estas vivencias de xeito empático. 

B 3.2 
 
 

CCL 
 

Observación 
(lista de 
control) 

10% 
 

SIB 3.3.1 SIB3.3.1. Contacta e dialoga con aquelas asociacións, ONG, organizacións sociais, etc., do seu interese e 
afonda na análise de posibles dificultades ou áreas de mellora do seu contorno. 

B 3.3 CSC, CD 
CCEC 

Observación 
(lista de 
control) 

10% 

SIB 3.3 SIB3.4.1. Identifica a nivel persoal os seus propios valores e ponos en relación coas posibles achegas en 
materia de voluntariado. 

B 3.4 CSIEE 
CCL 

Cuestionario 
práctico 

10% 
 
 

SIB 3.4 
SIB3.5.1. Explora o contorno, identifica elementos favorecedores e barreiras, 
e comunica os seus achados de modo rigoroso e claro. 
 

B 3.5 
 
 

CSC 
CCL 

   CMCCT 

Proba oral -
Rúbrica 

 
 

10% 
 

SIB3.5.2. Elabora, con base na exploración realizada, propostas de mellora desde o deseño 
universal, nun formato que permita a súa elevación ás autoridades competentes. 

B 3.5 CSIEE
CSC 

Proba escrita 
(informe) 

20% 
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e) Concrecións metodolóxicas.   

A metodoloxía concíbese dende un enfoque funcional, con especial atención aos 

seguintes puntos: 

i. Terase sempre en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e os seus 

intereses, favorecerase a capacidade de aprender e promoverase o traballo en equipo.  

ii. Os contidos presentaránse cunha estructuración clara, trataranse dende un punto de vista 

global, práctico e personalizado, priorizando as aprendizaxes necesarias para outras 

posteriores que contribúan ao desenvolvemento das competencias e dos obxectivos xerais 

de etapa.  

iii. Os métodos de traballo na aula conterán os necesarios elementos de variedade, 

adaptacion ás persoas e equilibrio entre o traballo persoal e cooperativo 

iv. A diversidade de capacidades, motivacións e sensibilidades do alumnado teranse 

sempre en conta para incorporar procedementos que se adapten a estas necesidades. 

v. O papel activo do alumnado en relación ao seu contorno próximo é un dos factores 

decisivos na realización da aprendizaxe da materia.  

 

As concrecións metodolóxicas están contextualizadas á realidade das aulas e ao marco social nas 

que se desenvolve este proceso, os espazos e os recursos materiais disponibles cos que 

contamos no noso centro son os seguintes: 

Espazos  

● Aulas ordinaria 2º ESO C. 

● Biblioteca escolar 

 

f) Materiais e recursos didácticos 

 

● Caderno de actividades do alumno/a 

● Materiais específicos relativos aos proxectos de curso. 
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g) Criterios por curso sobre avaliación.  Cualificación e promoción do 

alumnado. 

 

B1.1. Recoñecer e comprender a propia diversidade e a das demais persoas, interpretando a 

realidade a través das diferenzas 

B1.2. Recoñecer o concepto de diversidade funcional e os seus diferentes tipos: física ou 

motora, sensorial, psíquica e intelectual 

B1.3. Fundamentar o valor da diferenza como elemento enriquecedor. 

B1.4. Recoñecer os propios prexuízos cara a un mesmo e  aos demais en contraposición ás 

características reais das persoas e valorar o impacto que teñen no desenvolvemento persoal e 

social destas. 

B1.5. Recoñecer  as fortalezas e capacidades ademáis das necesidades de todas as persoas, 

independentemente da súa condición.  

B1.6. Coñecer os diferentes apoios (comunicativos, de mobilidade, cognitivos, etc.) e demostrar a 

súa necesidade. 

B1.7. Reflexionar sobre a igualdade de trato e relacionala coa xustiza social. 

B1.8. Analizar en positivo a necesidade dos apoios segundo cada persoa. 

B2.1. Coñecer e exemplificar os conceptos de inclusión, normalización, integración e 

segregación en todos os ámbitos.  

B2.2. Interpretar o significado do concepto de inclusión de xeito positivo, relacionado coa 

equidade e a igualdade de oportunidades.  

B2.3. Comprender o concepto de accesibilidade universal e a súa importancia para o 

desenvolvemento de todas as persoas. 

B2.4. Recoñecer e analizar as diferentes barreiras que dificultan a accesibilidade universal e a 

participación da  persoa en calquera ámbito.   

B2.5.  Identificar e recoñecer os principais recursos existentes para eliminar os diversos tipos de 

barreiras.  

B2.6. Comprender como un deseño axeitado de recursos, actividades, etc., favorece a plena 

inclusión e facilita o acceso de todas as persoas. 
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B2.7. Formular alternativas de accesibilidade ante as barreiras identificadas. 

B2.8. Recoñecer e valorar na súa propia familia as vantaxes e necesidades que presentan as 

diferentes persoas. 

B3.1. Revisar as diferentes situacións e contextos das actividades para que garantan os 

principios de accesibilidade universal. 

B3.2. Distinguir, comprender e vivenciar as accións que se levan a cabo no centro de cara a 

unha inclusión real. 

B3.3. Coñecer e valorar o traballo de asociacións, ONG e outras organizacións sociais que 

traballan a favor da inclusión. 

B3.4. Aprender a vivir en comunidade desde o coñecemento doutros axentes sociais locais, 

valorando as diferentes accións e plans de voluntariado. 

B3.5. Coñecer e analizar criticamente os elementos do contorno que actúan como barreiras ou 

como facilitadores da inclusión. 

 

CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN   

 

A superación das avaliacións requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. A nota 

de cada avaliación resultará da suma das porcentaxes expresadas para os estándares avaliables.  

Ao tratarse de avaliación continua e polo carácter progresivo da aprendizaxe, se un alumno 

suspende a avaliación considerarase que a recupera ao aprobar a 2ª Avaliación e aprobando a 3ª 

Avaliación considerarase superado o curso completo. Do mesmo xeito, no caso de suspender a 3ª 

Avaliación considerarase suspenso o curso completo.  

De cara a alcanzar os estándares mínimos establecidos para cada avaliación o profesorado 

que imparte a materia deseñará un plan de reforzo individualizado para aquel alumnado que obtivese 

avaliación negativa.  

O valor da proba de setembro será dun 100% da cualificación na avaliación extraordinaria. 

 

Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte 

criterios de plena obxectividade, seguiranse as medidas establecidas para facer públicos os criterios 
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de avaliación, os estándares de aprendizaxe, as estratexias e os instrumentos de avaliación e os 

criterios de promoción. A programación poderá consultarse nos espazos físicos e/ou en liña dispostos 

polo centro e o departamento. 

 

 h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente.   

Para avaliar as aprendizaxes do alumnado e os procesos de ensino e a práctica docente 

empregarase este modelo. Unha vez analizados os datos tomaranse as medidas pertinentes para 

mellorar o proceso do ensino e a práctica docente. Faise a seguinte proposta para avaliación do 

proceso.  

ELEMENTOS A 
AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido 
Conseguido 
parcialmente 

Totalmente conseguido 

Programación didáctica Non se adecúa ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
completamente ó 
contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron  
medidas de mellora 
tralos resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse 
medidas de mellora 
a adoptar  
tralos resultados 
académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas 
de mellora segundo 
resultados académicos obtidos

 

Medidas de atención 
diversidade. 

Non se adoptaron  
medidas de atención á  
diversidade adecuadas. 

Identificáronse  
as medidas de 
atención á 
diversidade a adoptar.

Adoptáronse medidas 
de atención á 
diversidade adecuadas. 

 

Elementos  
transversais. 

Non se traballaron  
tódolos  
temas transversais 
na materia. 

Traballáronse a  
maioría dos  
temas transversais 
na materia. 

Traballáronse  
tódolos temas  
transversais na materia. 

 

Programa d
recuperación. 

Iniciouse o programa 
de recuperación para 
alumnos que o  
necesiten. 

Traballouse  
con dificultade  
no programa 
recuperación  

Estableceuse un  
programa de  
recuperación eficaz  
para os alumnos que 
necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron 
os obxectivos da  
materia establecidos. 

Alcanzáronse parte  
dos obxectivos 
da materia  
establecidos para 
o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos  
da  
materia establecidos  
para este curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron 
a maioría das  
competencias  
clave relacionadas  
coa materia. 

Desenvolvéronse  
parte das  
competencias  
clave relacionadas  
coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias  
clave relacionadas  
con esta materia. 
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Práctica docente. A práctica docente non 
foi satisfactoria. 

A práctica docente 
foi  
parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente  
foi satisfactoria. 

 

Programas de  
mellora para a  
práctica docente. 

Non se  
deseñaron programas 
de mellora para a  
práctica docente. 

Identificáronse os  
puntos para  
deseñar un  
programa de  
mellora para a  
práctica docente. 

Deseñáronse  
programas de mellora  
para a práctica docente. 

 

Materiais e  
recursos didácticos 

Os materiais e  
recursos didácticos non  
foron os adecuados. 

Os materiais e  
recursos didácticos  
foron parcial- 
mente adecuados. 

Os materiais e  
recursos didácticos  
foron  
completamente adecuados. 

 

Disribución de espa- 
zos e tempos 

A distribución  
dos espazos e  
tempos non foi  
adecuada ós  
métodos didácticos 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución  
dos espazos e  
tempos foi  
parcialmente  
adecuada ós  
métodos didácticos 
pedagóxicos  
utilizados. 

A distribución dos  
espazos e os tempos 
adecuada ós  
métodos didácticos 
pedagóxicos utilizados. 

 

Métodos didácticos 
pedagóxicos 

Os métodos didácticos 
e pedagóxicos  
utilizados non  
contribuíron á mellora 
clima da aula e do  
centro. 

Os métodos didácti- 
cos e  
pedagóxicos  
utilizados  
contribuíron  
parcialmente á  
mellora do clima na  
aula e do centro. 

Os métodos didácticos 
pedagóxicos  
utilizados contribuíron á  
mellora do clima da aula. 

 

Resutlados da  
avaliacións 

Os resultados da  
avaliación nesta  
materia non  
foron satisfactorios. 

Os resultados 
da avaliación  
nesta materia  
foron moderados. 

Os resultados da  
avaliación nesta  
materia  
foron satisfactorios. 

 

 

 

 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e 

avaliación.           

O alumnado seguirá un plan individual de traballo que se entregará e revisará trimestralmente. A 

profesora/profesor encargado de facer o seguemento deste alumnado será a persoa que lle 

imparta clase durante o curso académico. A comezos de curso informarase ao alumnado do plan 

de traballo e de todos aqueles aspectos que teñan que ver con el. Para o deseño deste plan 

teranse como referencia os mínimos esixibles do curso pendente. O alumnado entregará o traballo 

nas datas determinadas, que coincidirán coas avaliacións ordinarias. Este traballo está orientado 

ao reforzo para acadar os estándares mínimos esixibles, o valor da proba escrita oficial de maio é        

100% 
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j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 

adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

A avaliación inicial estará fundamentada nos coñecementos relacionados coa diversidade como 

punto de partida, instrumentos de avaliación: . 

b) Observación sistemática. 

c) Proba escrita inicial para establecer o punto de partida e establecer unha folla de ruta seguindo 

os resultados. 

Os resultados da avaliación inicial servirán para poñer en marcha as medidas de apoio naqueles 

casos que sexa necesario, de xeito global ou facendo fincapé nalgúns aspectos de xeito 

específico. Medidas que se adoptarán despois da análise dos resultados:  

 

● a nivel grupal para mellorar os procesos sociais e cognitivos. 

● nivel individual, levaranse a cabo plans individualizados. 

O alumnado que o precise recibirá as medidas de reforzamento especificadas nas medidas de 

atención á diversidade no punto k. 

 

k) Medidas de atención á diversidade. 

A atención á diversidade estará presente en toda a acción educativa e abordarase dende a lóxica da 

heteroxeneidade, desenvolvendo estratexias pedagóxicas adaptadas ás diferencias dende un 

enfoque inclusivo. O marco xeral é o Plan de Atención á Diversidade do centro.  

Medidas ordinarias 

Organizativas Curriculares 

● Adecuación da estructura organizativa do 

centro: a) tempos b) espazos c) materiais e 

recursos didácticos diferenciados 

Adaptacións metodolóxicas 

Adaptación de tempos e/ou instrumentos de avaliación
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● Desdobramentos 

● Reforzo e/ou apoio dentro da aula 

Programas de reforzo 

Programa específico para o alumnado repetidor 

 

Medidas extraordinarias 

Organizativas Curriculares 

● Alumnado que recibe apoio de PT/AL 

● Grupos de adquisición de linguas e/ou da 

competencia curricular (para alumnado 

estranxeiro) 

● Escolarización domiciliaria, combinada. 

● Adaptacións curriculares 

● Agrupamento flexible/específico 

● Descrición do protocolo de coordinación do 

profesorado que intervén co alumno/a 

 

A definición precisa das medidas de atención á diversidade buscan dar resposta a todo o alumnado,  

atendendo ás súas características e necesidades individuais. Adoptaránse todas aquelas medidas 

que sexan necesarias para atender a diversidade do alumnado. As orientacións metodolóxicas do 

departamento priorizan a atención á diversidade como eixo principal no que se asenta o proceso 

educativo.  

● Alumnado con necesidades educativas especiais: Para responder á características do 

alumnado con diversidade funcional e/ou calquera outra condición ou dificultade de 

aprendizaxe e partindo da análise de necesidades específicas realizaranse as adaptacións 

metodolóxicas necesarias (organización dos contidos e tempos), asímesmo nos 

procedementos de avaliación e axudas técnicas que necesite o alumno para acceder ao 

currículo,  dende o nivel de competencia do alumno garantizando a equidade educativa e 

a inclusión.  

● Alumnado que se sitúe por debaixo dos mínimos esixibles, unha vez realizadas as 

avaliacións  trimestrais recibirá propostas de reforzamento individualizadas. 
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A proposta didáctica plantexa a atención á diversidade a través das diferentes situacións de 

aprendizaxe na aula, tendo como punto de partida as diferentes capacidades, características, 

intereses do alumnado e estilos de aprendizaxe. As medidas de atención á diversidade deseñadas 

contarán co asesoramento do Departamento de Orientación do centro cando sexa necesario. 

 

l) Concreción dos elementos transversais por cursos. 

Decreto 87/2015: “A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 

educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.” 

Os elementos transversais citados trátanse específicamente na programación da materia  xa 

que forman parte do seu perfil competencial. Específicamente traballaranse os seguintes 

elementos transversais:  

1. prevención da violencia de xénero/ educación en igualdade 

2. prevención da discriminación contra as persoas cunha condición diferente. 

3. educación para a paz 

m) Actividades complementarias e extraescolares. 

As actividades complementarias e extraescolares configuran un aspecto importante na educación 

integral do alumnado que reforzan os elementos transversais e a aprendizaxe competencial. O 

alumnado de Sociedade Inclusiva participará naquelas actividades complementarias e/ou 

proxectos de centro e a biblioteca tales como: 

● Día 25 de novembro, en contra da violencia de xénero. Participaremos na actividade 

que se celebra anualmente xunto con outros centros da contorna.  

● Día 3 de decembro, día das persoas con discapacidade. Participaremos nunha 

actividade conxunta co alumnado do centro ACEESCA que terá continuación na 2ª 

avaliación durante o mes de abril.  
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● Día 10 de decembro, día dos Dereitos Humanos. Colaboración co Departamento de 

Filosofía a través do Proxecto Helsinki.  

● Día 30 de xaneiro, día da paz. Participaremos nunha actividade conxunta co alumnado 

do centro ACEESCA. 

● Día 8 de marzo, da muller. Colaboración coa biblioteca escolar e co departamento de 

Filosofía que impartirá unha charla-coloquio ao alumnado.  

● Día 23 de abril, día internacional do libro. O alumnado de Sociedade Inclusiva 

preprarará unha xornada para convidar ao alumnado de ACEESCA ao noso centro.  

● Participación nas actividades propostas con motivo do Día das Letras, 17 de maio.  

 

n) Contribución da materia ao Plan Lector. Estratexias de animación á 

lectura e desenvolvemento da expresión e comprensión oral e escrita. 

Contribución da materia ao proxecto da biblioteca escolar.  

Obxectivos do departamento en relación ao plan lector e ao desenvolvemento da comprensión oral 

e escrita: 

● Integrar as lecturas cuxo tema sexa a diversidade entre os hábitos lectores do alumnado. 

Dar a coñecer os diferentes títulos na biblioteca escolar.  

● Interiorizar o beneficio da lectura como ferramenta para empatizar. 

Proxecto lector da materia de Sociedade Inclusiva:  

1º trimestre  Álbum ilustrado e/ou poesía: El sonido de los colores,  Mariluna, El libro negro de 

los colores, Un mundo raro, Juul... 

2º trimestre. Novela gráfica e/ou narrativa: María e máis eu,  A ira dos mansos, Wonder, El 

misterioso caso del perro a medianoche, Siete reporteros y un periódico (LF) ...  

O obxectivo do plan lector é empregar promover o achegamento á estas e outras obras cuxa 

temática é a diversidade para reflexionar, sensibilizar, coñecer dende a perspectiva literaria a 

enorme riqueza dun mundo diverso. 
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ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

A avaliación da programación comprenderá tres momentos diferenciados:  

- Comprobación de que a planificación fíxose correctamente e que se concretaron todos 

os elementos curriculares prescriptivos. 

- Reorientación: analizarase a programación didáctica referida ao contexto específico do 

grupo-clase. Así, poderanse establecer as medidas de mellora oportunas.  

- A final de curso, o proceso completarase cos resultados das avaliacións e valoracións 

do alumnado. A táboa usarase como mecanismo de revisión como autoavaliación da 

programación, unha vez finalizado o proceso definirase un plan de mellora vinculado 

aos indicadores que obtiveran puntuacións máis baixas. 

Aspectos a analizar para a revisión, avaliación e 

modificación da programación didáctica 

1 2 3 4 

1. Organización e secuenciación dos estándares de aprendizaxe en relación ás 
unidades e/ou proxectos 

    

2. Os estándares de aprendizaxe, procedementos e instrumentos de avaliación 
están relacionados 

    

3. O deseño da avaliación incial, a súa adecuación para elaborar os primeiros 
reforzos é bo 

    

4. As medidas de atención á diversidade atenden á individualidade de cada 
alumno/a no grupo ordinario 

    

5. As medidas de atención á diversidade extraordinarias deseñáronse (se fose 
o caso) e contempláronse medidas específicas de intervención educativa 

    

6. Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación 
asociados aos estándares de aprendizaxe 

    

7. Avaliouse a eficacia de ditos programas de reforzo     
 

8. Os procedementos e instrumentos de avaliación son variados     

9. Preséntanse medidas e estratexias de animación á lectura, comprensión oral 
e escrita e para a incorporación e emprego das TIC 

    

10. Os resultados académicos do alumnado son satisfactorios     

11. O grao mínimo de consecución para acadar a materia está claramente 
deifinido por cursos 

    

12. O alumnado e as familias están informados dos aspectos máis relevantes 
(grao mínimo, procedementos, instrumentos de avaliación) e teñen acceso a 
esta información en espazos accesibles.  

    

 

*Escala de valoración: 1. Insuficiente (omítense elementos fundamentais do indicador establecido) 2. Básico. 

Evidénciase cumprimento suficiente  3. Competente. Evidéncianse prácticas sólidas 4. Excelente Evidéncianse 

prácticas excepcionais.  

 

 


