
I.E.S.  SANXENXO 

Baltar s/n – 36970 Portonovo (Pontevedra) 
Tefl. 986 724 108 - e-mail: ies.sanxenxo@edu.xunta.es 
Páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/iessanxenxo 

 

CRITERIOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DOCENTES. 

A elaboración da programación docente das materias propias ou das asignadas correspóndelle ao 

departamento didáctico, sendo o xefe/a xefa do departamento a persoa responsable da súa 

redacción. 

As programacións entregaranse no mes de setembro, antes do inicio das actividades lectivas. Sería 

conveniente elaboralas a finais do curso anterior, a partir da memoria recentemente feita e 

redactalas no mes de setembro,  procurando que sexan claras e concisas. 

A programación en formato papel quedará no departamento, convenientemente asinada por todos 

os membros.  Se enviará unha copia para xefatura de estudos, á conta de correo do instituto 

(ies.sanxenxo@edu.xunta.es).  De aquí se remitirán á inspección educativa e se subirá unha copia á 

páxina web do instituto. Anexarase á programación un documento cos elementos relevantes para a 

avaliación obxectiva do alumnado 

As programacións son documentos abertos, flexibles e reversibles, polo que, se ao longo do curso 

hai que facer modificacións, se recollen no libro de actas do propio departamento coa súa 

xustificación, se inclúen nun anexo que se envía por e-mail a xefatura de estudos e que se adxunta á 

programación que queda no departamento.  Ao remate do curso se recollen na memoria final. 

Á hora de elaborar as programacións deberanse ter en conta as seguintes 

consideracións: 

1) Modelo unificado para a elaboración das programacións didácticas. 

a. Introdución, contextualización e lexislación. 

b.  Concreción dos obxectivos para todos os cursos. 

c. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolle a relación 

dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forma parte dos perfís 

competenciais. 

i. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de temporalización, grao 

mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de 

avaliación. 

ii.  Contidos distribuídos en unidades didácticas. 

iii. Temporalización e secuenciación das unidades didácticas. 

d. Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

e. Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar. 

f. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

g. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

h. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes. 

i. Deseño da avaliación inicial e medida individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 

consecuencia dos seus resultados. 

j. Medidas de atención a diversidade. 

k. Tratamento transversal da educación en valores e outras ensinanazas. 
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l. Actividades complementarias e extraescolares. 

m. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación 

cos resultados académicos e procesos de mellora. 

n. Tratamento e fomento da lectura. 

o. Contidos interdisciplinares. 

p. Tratamento e fomento das TIC’s.

 

2) Tratamento dos temas transversais e criterios para incluír valores nas programacións. 

 

Os temas transversais están encamiñados a paliar algúns dos efectos negativos que, xunto con 

outros de gran validez, herdamos da cultura tradicional. Non deben tratarse como novos contidos a 

engadir aos xa existentes, polo que deben impregnar a actividade docente e estar presentes no aula 

de forma permanente, xa que se refiren a problemas e preocupacións fundamentais da sociedade.  

A forma máis correcta de abordar os temas transversais é a de consideralos como un dos posibles 

eixes en torno ao cal xire a temática das materias curriculares. É dicir, débense enfocar como algo 

necesario para vivir nunha sociedade como a nosa.  

 

Iranse aplicando en cada bloque ou unidade no momento no que o profesor o considere oportuno, 

aproveitando aquelas cuestións e problemas, que se prestan a debate e que gardan relación cos 

distintos temas transversais que se poden presentar no desenvolvemento da unidade didáctica, ou 

ben vir relacionado por noticias ou feitos ocorridos na contorna do alumnado. 

 

2.1 Temas transversais: 

 

- Educación do consumidor. 

- Educación non sexista. 

- Educación ambiental 

- Educación vial. 

- Educación para Europa. 

- Ciencia, tecnoloxía e sociedade.  

- Educación para a saúde. (afectivo-sexual) 

- Educación para a paz e dereitos humanos. (tolerancia cero coa violencia e resolución pacífica de 

conflitos). 

- Educación para a convivencia.  

- Educación para a igualdade de oportunidades. 

- Educación multicultural. 
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2.2 Criterios para introducir valores nas programacións: 

A propia experiencia do noso centro fainos considerar como acción prioritaria os seguintes criterios 

para introducir valores nas programacións, aos que se lles dá unha resposta tanto a nivel 

departamentos como a nivel institucional: 

- Respecto e tolerancia.  

- Responsabilidade.  

- Interese pola lectura e escritura e o razoamento científico-matemático.  

- Igualdade entre homes e mulleres.  

- Defensa dos dereitos de persoas discapacitadas e desfavorecidas.  

- Resolución pacífica de conflitos.  

- Respecto polas normas.  

- Protección do patrimonio cultural, natural e artístico.  

- Actitude crítica e rexeitadora de manipulacións.  

- Defensa da saúde e prácticas saudable 

As estratexias de actuación deberían ser as seguintes: 

a. Que os temas partan das propias áreas e departamentos didácticos. 

b. Que se teñan en conta as experiencias anteriores no tratamento dos mesmos. 

c. Que se priorice a súa importancia en función da proximidade á realidade e necesidades do 

centro. 

d. Que estean relacionados co Proxecto Educativo. 

 

 Os ámbitos nos que se traballará a educación en valores céntranse en: 

a. Programación e realización de actividades no centro. 

b. Programación e realización de actividades na aula. 

 

 


