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GLOSARIO 

 

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE. 
    
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos. 
    
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 
    
Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende 

ordenar o proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas 
cuestións: 1. Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como 
atender á diversidade. 
 

 

  
Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo 

que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma 
en competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 
2.3. do Decreto 86/2015). 
 

  
Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber 
facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir 
graduar o rendemento ou o logro alcanzado. 

  

 
Criterios de cualificación  

  
Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. 

Forman parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O instrumento máis 
idóneo para identificar esa graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 
65/2015, BOE 29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e posta 
en práctica. 
 

  
Grao de consecución dun 
estándar 

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para 
superar a materia (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao 
esixido de consecución, máis importante se considera o estándar. 
 

  
Criterios de cualificación e 
instrumentos 

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que 
cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor. 
 

  
Procedementos e 
instrumentos 

Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do 
traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de 
rexistro ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as 
competencias nun marco de avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, 
da Orde ECD 65/2015). 

  
Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha 

aprendizaxe ou dunha competencia. 
    
Portfolio Achega de producións dun alumno/a. 
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OUTROS ASPECTOS 

 

  
Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa. 
  
Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia. 

Dado que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en relación coas 
competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se 
desenvolven a través desa área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a 
referencia para a programación, a avaliación e o reforzo. 

  
Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia 

clave (art. 5.7 Orde ECD 65/2015). 
  
Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada 

coa avaliación dos contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar os 
coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015). 
 

  
Nivel de desempeño das 
competencias 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou 
escalas de avaliación […] que teñan en conta á atención á diversidade (art. 7.4 
da Orde ECD/65/2015). 
 

  
Tarefa É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación ou 

problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 
elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 
 

  
Identificación de contidos e 
criterios 

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque. 

  
Identificación de estándares Exemplo: XHB1.1.2 

XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia. 
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar. 
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 

 

 

ASPECTOS  COMÚNS DO DEPARTAMENTO  

 

DATOS XERAIS DO DEPARTAMENTO  

 

O Departamento de matemáticas do I.E.S. “Ricardo Mella” de Vigo, 

durante o curso 2018-2019, está integrado polos seguintes 
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profesores e profesoras, coa carga lectiva que se detalla a 

continuación 

DATOS DO DEPARTAMENTO  

PROFESOR/A MATERIAS QUE IMPARTE CURSOS GRUPOS HORAS 

José Manuel Villar 

Mosquera 

 

                          

Matemáticas II 

Matemáticas  

Ciencias Aplicadas II 

 

 

2º Bacharelato 

2º ESO 

2º FPB 

 

 

C 

 

Elect. 

 

 

4 

5 

7 

 

María Isabel 

Vicente Urbano 

 

Matemáticas Académicas 

Matemáticas Académicas 

Matemáticas I 

Matemáticas Aplicadas 

ás CCSS I 

 

 

3º ESO 

4º ESO 

1º Bacharelato 

1º Bacharelato 

 

 

 

 

C 

H 

 

4 

4 

4 

4 

 

María Patricia 

Miranda Blanco 

 

Matemáticas Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas 

ás CCSS II 

Ciencias Aplicadas II 

Métodos Estatísticos e 

Numéricos 

 

 

4º ESO 

2º Bacharelato 

 

2º FPB 

1º Bacharelato 

2ºBacharelato 

 

 

H 

 

Adm. 

C/H . 

 

 

 

4 

4 

 

7 

2 

Rosa María Lago 

Crespo 

 

Matemáticas 

Ciencias Aplicadas I 

Ciencias Aplicadas I 

 

 

 

 

1º ESO 

1º FPB  

1º FPB 

 

 

Adm. 

Elect. 

 

 

5 

6 

6 
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REFERENCIAS NORMATIVAS  
 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada 
parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 
da calidade educativa (LOMCE). 

 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 
currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato 
(BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

- 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 
(BOE do 29). 

 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso das programacións didácticas 
de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 
establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 9). 

 

- 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 (DOG do 21). 

 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no 
curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG do 29).
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ASPECTOS XERAIS DA PROGRAMACIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

O Centro e a contorna 

 

O CENTRO 

 

O I.E.S. Ricardo Mella é un centro público dependente da Consellaría 

de Educación da Xunta de Galicia. O Centro está formado por tres 

edificios máis  un polideportivo sen moito servicio por ter sen acabar 

as instalacións.  

 

EDIFICIO A: Administración do centro, sala de profesores, despachos 

directivos e aulas de Administración, Informática, Biblioteca, aula de 

música e aula de tecnoloxía. Aulas da ESO, aulas de talleres da  

familia de Administración, viveiro de empresas. 

EDIFICIO B: laboratorio de ciencias, aulas de informática, laboratorio 

de física e química, sala de plástica e aulas da familia de  Sanidade.  

EDIFICIO C: Cafetería, salón de actos, ximnasio, e talleres dos ciclos 

de electricidade e de electrónica.  

 

A CONTORNA 

 

O I.E.S. Ricardo Mella, está no Concello de Vigo; administrativamente, 

o Concello divide a cidade en nove distritos. O distrito número 7 está 

formado polas parroquias de  Lavadores, Cabral e Candeán. Trátase do 

máis populoso de Vigo, cunha poboación cercana aos 50.000 

habitantes. Na parroquia de Lavadores, que conta con nove barrios, 

está o de Bouciña, escasamente poboado ata o momento; pero con 

perspectivas de grandes cambios. O lugar do Meixoeiro, que pertence 

ao lugar da Bouciña, que é onde está construído o Instituto,  limita co 

Concello de Mos. 
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Situación socioeconómica do alumnado 

 

O noso alumnado, entorno os 1.400 alumnas e alumnos, é de procedencia 

diversa.     No  nivel de ensino obrigatorio, o Instituto fornécese de alumnado 

procedente dos centros adscritos e outros.. Contodo a meirande parte deles viven 

relativamente perto do Instituto e son por ende rapaces e rapazas de núcleos 

aínda rurais e teñen a lingua galega moitos 

deles como lingua da casa, ou cando menos os seus pais e avós Nos niveis non 

obrigatorios, a situación é diferente. Como queira que no centro se imparten 

Ciclos Formativos das familias profesionais de Sanitaria, Electrónica e 

Administrativa, a procedencia do seu alumnado é moi variada. Así, se ben a 

meirande parte do mesmo reside nos límites do Concello de Vigo, mais dada a 

situación do noso centro na extrema con Mos, hai moitos alumnos de Concellos 

limítrofes, Mos, Porriño, Pontareas, Salceda de Caselas, Gondomar e mesmo  

doutros máis afastados como Tui e a Garda. Isto leva aparellado que bastantes 

alumnos e alumnas, nomeadamente da rama electrónica sexan galego falantes, 

cun bo nivel de lingua castelán.    

No que respecta ao nivel cultural e económico das familias do noso alumnado,  

dicir que, na súa inmensa maioría, se trata de familias da clase traballadora sen 

estudos ou con estudos primarios. 

A realidade é que a lingua vehicular maioritaria é a castelá: as conversacións 

establécense nesta lingua. O que si debemos subliñar é o feito de que a 

meirande parte do alumnado deste centro estan capacitados para falar e  escribir 

en galego. A actitude xeral é de indiferente simpatía polo galego; aínda que 

tamén existen algúns exemplos de hostilidade. 

 

O Centro ofrece os seguintes estudios: 

 

Réxime ordinario: 

 

Educación Secundaria Obrigatoria 

 

FPB Servizos Administrativos, Electricidade e Electrónica. 
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Ciclos formativos de grao medio: Xestión Administrativa, Instalacións 

de Telecomunicacións, Coidados Auxiliar de Enfermería, (ordinaria e 

adultos), Emerxencias sanitarias (adultos , E. A distancia). 

 

Ciclos formativos de grao superior: Administración e Finanzas 

(ordinaria, adultos, E.A distancia), Asistencia a Dirección, 

Mantemento Electrónico,Sistemas de telecomunicación e Informática 

(ordinaria, adultos), Saúde Ambiental, Imaxe para o Diagnóstico en 

réxime ordinario. 

 

Bacharelatos nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e 

Humanidades e Ciencias Sociais. 

 

Réxime de ensinanzas de adultos 

 

ESA Nivel III, módulos  III e IV. 

 

 

REFERENCIA ÁS DIRECTRICES XERAIS FIXADAS NO 

PROXECTO EDUCATIVO 

No proxecto educativo de centro atopamos, entre outros, os 

seguintes puntos relativos á concreción do currículo (moitos dos cales 

serán tratados en profundidade noutros apartados da presente 

programación): 

 

Adecuación dos obxectivos xerais da ensinanza ao contexto do 

centro e ás características do alumnado: Esta programación 

fíxose tendo en conta o contexto do centro e as características do 

alumnado, analizadas anteriormente. 

 

Criterios xerais de metodoloxía: Partindo da liña constructivista da 

aprendizaxe escolar, a metodoloxía a seguir deberá procurar que o 

alumno ou alumna sexa un elemento activo do proceso de ensino-

aprendizaxe. Para levar a cabo este punto, úsanse as seguintes 

ferramentas:  

 

Agrupamento axeitado do alumnado tratando de fomentar que cada 

grupo funcione da mellor forma posible. 

 

Agrupamentos específicos para axudar ao alumnado con dificultades 

nas materias de lingua e matemáticas. 
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Programas de diversificación curricular para posibilitar que certo 

alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe poidan optar 

a acadar o título da ESO. 

 

Educación en Valores: Véxase na programación do curso 

correspondente. 

 

Criterios xerais sobre avaliación e promoción do alumnado: A 

proposta da CCP foi aprobado en Consello Escolar que o alumnado de 

cuarto da ESO obterá o título sempre que aprobe todas as materias 

ou teña unha avaliada negativamente en setembro .Tamén poderá 

obter o titulo con dúas ou tres materias se o considera a xunta de 

evaluación.  

 

Liñas xerais de atención á diversidade: Véxase na programación 

do curso correspondente. 

 

Plans específicos para o alumnado que permaneza un ano 

máis no mesmo curso: A este alumnado facilitaránselle actividades 

e tarefas adaptadas ás súas capacidades coa finalidade de que 

consiga acadar o nivel axeitado na materia e lograr superala. 

 

 

Aspectos xerais para a elaboración das programacións 

docentes: Esta programación adecúase ao modelo que figura no 

PEC. 

 

REFERENCIA Á INCORPORACIÓN DAS PROPOSTAS DA 

MEMORIA DO CURSO ANTERIOR 

Todas aquelas propostas referidas á mellora da programación 

recollidas na memoria do curso anterior foron tidas en conta na 

elaboración da presente programación: adecuación da secuenciación, 

cambios na distribución temporal,… 

 

 

DIRECTRICES PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

O departamento propón, nos cursos de secundaria, bacharelato e fp 

básica a realización dunha proba de avaliación inicial que será levada 
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a cabo durante a primeira ou segunda semana de clase, para valorar 

o nivel acadado no curso anterior ou o nivel actual do alumno. Esta 

proba será valorada numericamente pero non será tida en conta para 

a nota da primeira avaliación. 

 

LINGUA NA QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS NO 

DEPARTAMENTO (D. 79/2010) 

 

 
 
. Reflexanse neste arquivo as programacións didácticas da ESO e dos Bacharelatos. 
 
 
. As programacións dos cursos 1º e 2º de Formación Profesional Básica de Electrónica 
  
e Administrativo pódense consultar na Aplicación disposta para estes cursos. 
 
 
      
 

 

 

 

MATERIA ETAPA CURSOS LINGUA 

Matemáticas  Secundaria 1º-3º-4ºAc. Ap Castelán 

Matemáticas  Secundaria 2º Galego 

Matemáticas Bacharelato 1º C e H – 2º H Castelán 

Matemáticas Bacharelato 2º C Galego 

Métodos estatísticos e 

numéricos 

Bacharelato 2º Castelán 

FPB  1º Ele. e Adm. 

2º Adm. 

2º Elec. 

Castelán 

Castelán 

Galego 


