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1. RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS CURRICULARES
NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN:

MATERIAL QUE DEBERÁ APORTAR O ALUMNADO PARA AS CLASES

• J. Mª. BÉRTOLO BALLESTEROS e M. DE CAL CORTINA, Grego 1-2 Bacharelato, Baía edicións
(Consorcio editorial galego), A Coruña, 2007, ISBN: 978-84-96526-88-4.

• Libro(s) de lectura obrigatoria (por determinar).
• Enderezo electrónico, acceso a internet (casa, biblioteca...)
• Caderno de escritura tamaño DIN A4 con cuadrícula.
• Bolígrafo, lapis, corrector, etc.

MATERIAL QUE APORTARÁ O DEPARTAMENTO

Material fotocopiado, fichas e exercicios e algunha das lecturas obrigatorias caso de dispormos
de exemplares como a traxedia e/ou comedia a cuxa representación se acuda no marco do
Festival de teatro grecolatino de Lugo (aínda non se coñece o programa definitivo).

2. OBXECTIVOS DA MATERIA

1. Situar xeográfica e temporalmente a civilización grega, identificando a orixe e evolución da
lingua grega.

2. Ler e escribir correctamente en grego.

3. Coñecer os mecanismos morfosintácticos que posibilitan as relacións entre os elementos na
oración grega.

4. Explicar o significado de palabras gregas a partir de actividades diversas que garantan a súa
asimilación.

5. Coñecer os aspectos morfolóxicos (caso, desinencia, tema, raíz, etc.), sintácticos (función,
sintagma, oración, etc.) e léxicos propios do grego para analizar morfolóxica e
sintacticamente e traducir á lingua propia oracións e textos sinxelos e de complexidade
crecente.

6. Recoñecer os prefixos e sufixos máis habituais da lingua grega presentes na creación do
léxico científico e tecnolóxico nas distintas linguas europeas baixo formas variadas.

7. Identificar aspectos fonéticos, morfolóxicos e semánticos do grego presentes noutras linguas
de Europa.

8. Coñecer a temática xeral na que se centran os distintos xéneros literarios.

9. Recoñecer os valores éticos, estéticos, relixiosos, políticos, etc. da sociedade grega e o seu
reflexo en distintas manifestacións literarias, artísticas (p. ex., a escultura), civís (p. ex., a
ágora ou o teatro), relixiosas (p. ex., os templos), etc. das sociedades actuais.

10. Entender a cultura grega como instrumento transmisor doutras culturas anteriores ou
coetáneas e valorar a influencia da mesma nas distintas manifestacións das culturas
occidentais actuais.
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3. CONTIDOS E SECUENCIA TEMPORAL DA MATERIA

1
º 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 -
 1
ª 
A
V
A
L
IA
C
IÓ
N

1. O espazo xeográfico da lingua e a cultura gregas antigas.
2. Do indoeuropeo ao grego moderno: breve historia da lingua grega. Outras linguas

indoeuropeas e outras familias lingüísticas.
3. Os dialectos antigos. O xónico-ático. A κοινή. Grego bizantino e moderno.
4. Os distintos períodos na historia de Grecia.
5. O alfabeto grego na historia da escritura: orixes e características. A súa relación co

alfabeto fenicio e con outros alfabetos. Pronunciación convencional e escritura.
Signos ortográficos e de puntuación.

6. Fonética grega: clasificación dos sons. Nocións básicas de fonética. Normas de
transcrición e transliteración ao latín, castelán e galego. A acentuación en grego.

7. Accidentes do nome e do verbo. A flexión: caso formal e funcionalmente.
8. Morfoloxía nominal. As declinacións. Sintaxe dos casos.
9. O artigo e as súas funcións.
10. O oración copulativa e a transitiva. A concordancia.
11. Os verbos temáticos. A voz activa.
12. Palabras invariábeis: adverbios, preposicións, conxuncións e partículas.
13. Raíces de orixe grego no vocabulario común das linguas modernas.

2
º 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 -
 2
ª 
A
V
A
L
IA
C
IÓ
N

1. A literatura grega, o nacemento dos xéneros e a súa proxección nas literaturas
actuais.

2. A arte grega e a replicación dos seus esquemas: cerámica, escultura e arquitectura.
Os grandes mestres. A súa continuidade.

3. O mito como explicación da realidade: deuses, heroes, criaturas e homes. A
continuidade da mitoloxía grega ao longo da historia.

4. A relixión: festas, cultos e xogos. Conservación ao longo da historia.
5. Morfoloxía dos pronomes: persoais, reflexivos, posesivos, demostrativos, relativos,

interrogativos e indefinidos.
6. O adxectivo e a súa gradación.
7. A voz media.
8. O participio e o infinitivo.
9. Oracións subordinadas: completivas, de relativo e circunstanciais.
10. A πόλις grega. Formas de goberno: monarquía, oligarquía e democracia. As

institucións gregas e as actuais. A organización da sociedade. O home e a cidade
como bases da civilización grega.

11. As partes da palabra: lexemas, morfemas, prefixos e sufixos. Significado léxico e
significado gramatical. Principais prefixos e preverbios de orixe grega.

12. A derivación e a composición de palabras.

3
º 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 -

3
ª 
A
V
A
L
IA
C
IÓ
N

1. Os verbos contractos.
2. Os modos verbais e as súas implicacións sintácticas.
3. Os verbos atemáticos.
4. A voz pasiva.
5. A vida cotiá: a educación, a muller, a familia, o deporte, a indumentaria, etc.
6. As orixes da filosofía, o pensamento e a ciencia occidental. Principais

representantes na Grecia antiga e ao longo da historia.
7. Cultismos. Vocabulario científico e técnico de orixe grega.
8. A arqueoloxía e a súa importancia para descubrir e coñecer o legado grego.
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4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA

1. Dominar a lectura e a escritura de textos gregos breves e orixinais, realizando correctas
transcricións de palabras ao castelán e ao galego e empregando os diferentes signos
ortográficos e de puntuación.

2. Recoñecer e analizar en textos gregos os elementos básicos da morfoloxía nominal,
pronominal e verbal e as súas funcións na oración, tomando como referencia os paradigmas
de declinación e conxugación estudados.

3. Comprender e ser quen de traducir textos gregos sinxelos.

4. Identificar e comprender, a partir dos termos presentes nos textos, os helenismos máis
frecuentes do vocabulario común e da terminoloxía científica e técnica existentes nas
linguas actuais de uso por parte do alumno.

5. Ler e comentar textos literarios gregos traducidos pertencentes a distintos xéneros ou
referidos ao mundo grego, distinguindo os aspectos históricos e culturais contidos neles.

6. Situar nos marcos espacial e temporal os sucesos históricos máis relevantes do pasado
grego, identificando as súas manifestacións culturais básicas e recoñecendo a súa pegada na
civilización actual.

7. Realizar pequenos traballos de investigación sobre a persistencia do mundo grego,
consultando fontes directas e empregando recursos bibliográficos, audiovisuais e, sobre
todo, informáticos para a súa organización e presentación.

5. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN QUE SE
UTILIZARÁN NA APRENDIZAXE DO ALUMNADO1

TIPO DE PROCEDEMENTO-
INSTRUMENTO

CARACTERÍSTICAS

1. Observación directa e supervisión
sistemática do traballo diario na clase

• Actitude
• Valoración das intervencións
• Método de traballo
• Valoración das respostas ofrecidas nos

intercambios orais co profesor

2. Corrección dos traballos, exercicios
diarios e tarefas encomendados

• Presentación
• Puntualidade
• Selección da información relevante e rigor
• Ortografía
• Corrección gramatical e bo uso do idioma

utilizado

3. Probas obxectivas (controis/exames)

• Valoración dos coñecementos adquiridos
• Penalización (vid. Criterios de corrección e

puntuación de exercicios e probas) por
incorreccións gramaticais (ortografía e estilo)

                                                
1 Todos estes instrumentos de avaliación serán de uso obrigatorio por parte do profesorado do departamento
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CONCRECIÓN

PERÍODO AVALIATIVO
TIPO DE INSTRUMENTO

APLICÁBEL

AVALIACIÓNS PARCIAIS E FINAL
ORDINARIA

• Observación directa
• Traballos / tarefas encomendados (se

fose o caso)
• Probas obxectivas

RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS
SUSPENSAS DURANTE O CURSO
(se o sistema aplicado non é o de avaliación
continua)

• Traballos / tarefas encomendados (se
fose o caso)

• Probas obxectivas

PROBAS EXTRAORDINARIAS
a) Final de curso (xuño): tanto para

recuperación de avaliacións suspensas como
para “suba” de nota (estas probas serán
realizadas ou non segundo o criterio do
profesor que imparta a materia)

b) Perda do dereito á avaliación continua
c) Abandono de materia

• Probas obxectivas

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
• Probas obxectivas
• Entrega de traballos (se fose o caso)

PROBAS DE RECUPERACIÓN DA MATERIA
PENDENTE DO CURSO ANTERIOR

• Traballos / tarefas encomendados (se
fose o caso)

• Probas obxectivas
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6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA

Avaliación dos contidos: a nota obtida polos alumnos ao remate de cada avaliación e na
avaliación final centrarase fundamentalmente nos contidos conceptuais, aínda que non obviará
os contidos actitudinais. A cualificación estabelecerase segundo o seguinte procedemento:

• un valor dun 10% para as actividades cotiás: lectura e escritura de textos e oracións en
grego, resolución de actividades prácticas na aula e na casa, resposta ás preguntas orais
formuladas polo profesor sobre temas e cuestións anteriores, participación na aula,
lecturas e control destas e exercicios programados para a avaliación dos contidos
explicados nas distintas unidades, revisión do caderno de clase, etc. Neste apartado
valoraremos tamén os contidos actitudinais que farán media co resto. Será unha nota
única ponderada que se baseará nas seguintes cuestións: a asistencia con regularidade e
puntualidade ás clases e actividades programadas, o respecto ao profesor e aos
compañeiros, a limpeza e orde dos exercicios, o interese pola materia, o acatamento das
normas de uso de materiais e instalacións e o uso da capacidade crítica.

• un valor dun 40% para as probas escritas e/ou orais que se fagan durante o trimestre para
comprobar o grao de coñecementos obtidos referidos a cada unidade didáctica

• un valor dun 50% para a proba de tradución que se faga ao final de cada trimestre e que
comprenderá todos os coñecementos lingüísticos adquiridos ata ese momento.

Criterios para calcular a nota final da materia: para superar a materia o alumnado deberá
obter na terceira avaliación unha cualificación positiva (cinco ou máis puntos).

As características da materia e do ciclo esixen un sistema de avaliación continua por
tratarse de materias nas que non se eliminan contidos, tendo en conta os seguintes criterios:

• A nota final no mes de xuño será igual á da terceira avaliación.
• Tres avaliacións superadas: materia aprobada coa nota media aproximada.
• 1ª avaliación suspensa, resto aprobadas: materia aprobada coa nota media
aproximada.
• Tres, dúas ou terceira avaliación suspensas: materia suspensa.

De xeito excepcional, cando un alumno teña na avaliación final unha nota media de entre
4,5 e 5 puntos, o profesor poderá propoñelo como aprobado atendendo exclusivamente á súa
capacidade de traballo e ao seu comportamento ao longo do curso (esta medida poderá ser de
aplicación tamén na primeira e na segunda avaliación).

En calquera das materias poderá aplicarse un aumento de ata medio punto na
cualificación final dos alumnos se mantiveron unha progresión ascendente nas notas das tres
avaliacións, sempre que estas estean aprobadas. Do mesmo xeito, os alumnos poderán optar a un
punto adicional na nota final a través das distintas probas de morfoloxía que se programarán,
para o que será preciso que en cada unha delas obteñan unha cualificación superior (non igual
nin inferior) á da anterior proba, sempre e cando a nota sexa de cinco ou máis puntos en todas
elas.

Aclaracións sobre arredondeos nas avaliacións parciais: é facultade do profesorado que
imparte a materia utilizar ou non utilizar nas avaliacións parciais a práctica do arredondeo. Como
aclaración, entendemos que calquera nota que estea entre 5 e 5,9 será 5 (así como entre 4 e 4,9
será 4), agás que o profesor decida facer uso do posíbel arredondeo.
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7. MÍNIMOS ESIXÍBEIS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA

CONSIDERACIÓNS XERAIS (MÍNIMOS LEGAIS)

• O alfabeto grego e os signos diacríticos.

• O grego como lingua flexiva.

• Flexión nominal: primeira e segunda declinacións e nocións xerais da terceira (desinencias
e temas consonánticos).

• Preposicións principais e o seu réxime.

• Flexión pronominal: pronomes persoais e demostrativos.

• Flexión verbal: distinción entre a raíz de presente e a de aoristo.

• Capacidade para traducir un texto breve (ao redor de corenta palabras) que inclúa a
morfoloxía e a sintaxe básicas do curso.

• Ámbito xeográfico de Grecia.

• Períodos históricos de Grecia.

• Nocións de mitoloxía e relixión.

• Literatura: períodos, xéneros principais e autores por xéneros.

• Formas de goberno: monarquía, oligarquía e democracia.

• As clases sociais.

• Arte clásica.

• O legado grego en Europa.

• As clases de palabras. Significado léxico e significado gramatical.

• Vocabulario grego básico nas linguas modernas.

CONSIDERACIÓNS ESPECÍFICAS

7.1 NAS AVALIACIÓNS PARCIAIS:

• Nota media da avaliación parcial = 10% actitude + 90% proba/s obxectiva/s.
• Cada cuestión da/s proba/s escrita/s irá acompañada da cualificación que representa no

exercicio.
• Os contidos que son susceptíbeis de ser avaliados en cada proba de avaliación parcial serán

os previstos e impartidos ata o momento de realización da mesma, agás indicacións ao
respecto do profesorado.

• Na produción escrita penalizarase ata un máximo de 2 puntos as faltas de ortografía e as
infraccións en léxico e construción da redacción.

• Considérase aprobada unha avaliación parcial cando o alumno obtén un mínimo de 5
puntos.

• A conformación (partes, apartados, puntuación de cada parte/apartado, etc.) correspondente
a probas de avaliacións parciais queda a criterio do profesorado, en función dos contidos
impartidos.

• Para outros aspectos, véxase o disposto nos CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA
MATERIA
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7.2 NA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA:

• Nota media da avaliación final ordinaria (xuño): Véxase o recollido nos CRITERIOS
DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA

• Considérase  superada a materia na avaliación final ordinaria cando, como resultado da
aplicación por parte do profesor de todos os criterios de medias, factores de corrección
(se é o caso) e arredondeos, se acada unha puntuación mínima de 5.

7.3 NA AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:

• O alumnado que se teña que presentar a esta proba recibirá información (en xuño) sobre
as características da mesma.

• Os contidos susceptíbeis de ser valorados nesta proba son os da totalidade do curso, agás
indicación ao respecto do profesorado.

• O único instrumento de cualificación e criterios aplicábeis será a proba escrita.
• Cada cuestión da proba escrita irá acompañada da cualificación que representa no

exercicio. A proba será valorada sobre un total de 10 puntos.
• Para acadar unha avaliación positiva deberá acadarse un mínimo de 5 puntos.
• A non presentación á proba significará a cualificación de NP.
• Considérase superada a materia na avaliación final extraordinaria cando, como

consecuencia da corrección do instrumento utilizado, o alumno acada unha puntuación
mínima de 5.

• A conformación da proba extraordinaria de setembro responderá aos criterios
estabelecidos na programación e que se recollen como modelo no anexo correspondente.

8. SISTEMA OU MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE
O CURSO

Método de recuperación: os contidos desta materia son acumulativos, polo que a súa
avaliación será continua. Non se farán con carácter ordinario exames de recuperación en
ningunha avaliación. De xeito extraordinario, o profesor terá a facultade de realizar exames de
recuperación a determinados alumnos en atención ao seu comportamento e ao seu rendemento
académico ao longo do curso, de xeito que un mal resultado nunha proba non poña en perigo o
traballo de todo un curso.

Con carácter xeral, o alumnado que non supere as materias na convocatoria ordinaria terá a
oportunidade de obter unha cualificación positiva nelas na proba da convocatoria extraordinaria
de setembro, que versará sobre os contidos explicados durante todo o curso e que será do mesmo
tipo que as planificadas nas distintas avaliacións. Nesta proba non se terán en conta as
actividades cotiás realizadas polos alumnos, de maneira que a súa cualificación estabelecerase
como segue:

• preguntas sobre contidos culturais (20% da nota),
• exercicios de análise morfosintáctica, declinación, conxugación, etc. (40% da nota),
• tradución (40% da nota).
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9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DE CURSOS
ANTERIORES

Non procede xa que esta materia non comporta outra pendente de cursos anteriores

En todo caso, a persoa responsábel de levar a cabo todo o proceso de avaliación (deseño de
actividades, probas escritas, corrección, comunicación de resultados, atención de reclamacións,
etc.) será o Xefe do Departamento ou a persoa na que delegue por acordo dos membros do
mesmo, especialmente en casos nos que sendo unha materia de continuidade sexa distinto o
profesor ou profesora que imparta a disciplina.

10. PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA

De acordo co Proxecto Curricular de Centro, decidiuse que perderán o dereito á avaliación
continua os alumnos de bacharelato con máis dun 15% de faltas de asistencia sen xustificar.

Para esta materia de 4 clases semanais, tendo en conta que a media de sesións anuais pode
estabelecerse arredor de 135, o 15% resultarían 20,25 faltas sen xustificar. Para unha materia de 2
horas semanais o 15% estaría na metade, unhas 10 sesións.

Procedemento que se utilizará para a comunicación
a) Comunicación á familia (e/ou ao propio alumnado, se é maior de idade), cando se

estea a piques de chegar ao límite estabelecido.
b)  Apercibimento: cando falten 5 sesións para chegar ao límite estabelecido.
c)  Declaración da perda: cando se supere o límite e non se teña recibido ningunha

explicación e xustificación obxectiva do número de faltas contraído polo
alumnado.

Para este alumnado programarase unha única proba final teórico-práctica previa á avaliación final
ordinaria correspondente, que permita verificar se acadaron os obxectivos e os contidos mínimos
esixíbeis descritos nesta programación para esta materia.
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11. PROBAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

PROBAS EXTRAORDINARIAS PREVIAS Á AVALIACIÓN FINAL
ORDINARIA (1º bacharelato)

POSÍBEIS DESTI�ATARIOS:

a) Alumnado con perda do dereito á avaliación continua.
b) Alumnado con tan só a 3ª avaliación suspensa.
c) Alumnado para subir nota.

CO�TIDOS MÍ�IMOS:

TIPO DE ALUM�ADO CO�TIDOS MÍ�IMOS

Alumnado tipo a) Os contidos mínimos estabelecidos para todo o curso

Alumnado tipo b) e c)
Contidos mínimos referidos, con carácter xeral (polo menos un
70%) aos impartidos para a 3ª avaliación

ESTRUTURA DA PROBA: Constará de catro apartados:

1. Análise e tradución de frases ou un texto, que recollerá aqueles aspectos traballados durante
o curso.

2. Gramática: resposta e resolución de exercicios sobre declinacións e conxugación de verbos.
3. Léxico: coñecemento de vocabulario e etimoloxías explicadas durante o curso.
4. Cultura: exposición escrita dun tema ou contestación a preguntas tipo test.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓ�/CORRECCIÓ� DA PROBA:

• Apartado 1 = 4 puntos. Entre a análise e a tradución deberá haber correspondencia.
• Apartado 2 = 4 puntos.
• Apartado 3 = 1 punto
• Apartado 4 = 1 punto

As incorreccións na escrita (faltas de ortografía, gramática e léxico) serán penalizadas con 0,2, os
erros de acentuación e puntuación, 0,1 e a presentación (marxes, borranchos caligrafía) 0,5 ata un
máximo de 2 puntos.

OBTE�CIÓ� DA �OTA E VALORACIÓ� POSITIVA DA PROBA:

Nota da proba = suma total da puntuación obtida nos tres apartados. Para acadar unha cualificación
positiva será necesario lograr unha puntuación mínima de 5, sendo negativa calquera outra inferior.

DATAS DE REALIZACIÓ� E DURACIÓ� DA PROBA:

Sempre anterior á sesión ordinaria de avaliación final (xuño). Para casos de alumnado con perda do
dereito á avaliación continua, será antes de que o curso ordinario realice a última proba escrita da 3ª
avaliación. Esta data será debidamente anunciada.
A duración será de 90 minutos.

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO (1º bacharelato)

CO�TIDOS MÍ�IMOS: Os especificados para o curso completo.
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ESTRUTURA DA PROBA: Constará de catro apartados:
5. Análise e tradución de frases ou un texto, que recollerá aqueles aspectos traballados durante

o curso.
6. Gramática: resposta e resolución de exercicios sobre declinacións e conxugación de verbos.
7. Léxico: coñecemento de vocabulario e etimoloxías explicadas durante o curso.
8. Cultura: exposición escrita dun tema ou contestación a preguntas tipo test.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓ�/CORRECCIÓ� DA PROBA:

• Apartado 1 = 4 puntos. Entre a análise e a tradución deberá haber correspondencia.
• Apartado 2 = 4 puntos.
• Apartado 3 = 1 punto
• Apartado 4 = 1 punto

As incorreccións na escrita (faltas de ortografía, gramática e léxico) serán penalizadas con 0,2, os
erros de acentuación e puntuación, 0,1 e a presentación (marxes, borranchos caligrafía) 0,5 ata un
máximo de 2 puntos.

OBTE�CIÓ� DA �OTA E VALORACIÓ� POSITIVA DA PROBA:

Nota da proba = suma total da puntuación obtida nos catro apartados. Para acadar unha cualificación
positiva será necesario lograr unha puntuación mínima de 5, sendo negativa calquera outra inferior.
A non presentación á proba supón unha cualificación de NP.

DATAS DE REALIZACIÓ� E DURACIÓ� DA PROBA:

A data de realización desta proba quedará fixada polo centro  no calendario xeral estabelecido para a
convocatoria extraordinaria de setembro.
O profesorado da materia, a través do titor/a no momento de entrega de boletíns da avaliación final
ordinaria (xuño) facilitará ao alumnado a información sobre as características da mesma.
A duración desta proba estará fixada pola previsión organizativa que teña o centro para a
convocatoria extraordinaria.
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12. ACREDITACIÓN DA ENTREGA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO

Data da entrega ou
comunicación En Pontevedra, a 17 de setembro de 2013

Materia GREGO I
Curso e grupo/s 1º Bacharelato - A
Profesorado Xurxo Pereira Morata

Sinaturas
acreditadoras da
entrega ou
comunicación

Alumno/a:

Sinatura

Alumno/a:

Sinatura
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13. INFORMACIÓN SOBRE A PROGRAMACIÓN REDUCIDA DE
MATERIAS

1. FINALIDADE DO DOCUMENTO
A finalidade deste documento é facilitar o cumprimento de dous obxectivos:

1. Responder ás esixencias da normativa vixente sobre información ao alumnado e ás familias.
2. Unificar institucionalmente os criterios de traslado da información.

2. CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO
Este documento pretende cubrir todos os aspectos recollidos na lexislación e engadir aqueles outros
que poden ser de interese para as aclaracións oportunas, se é o caso.

3. LEXISLACIÓN APLICÁBEL
1. Artigo 75º. g do Decreto 324/1996 (DOG de 9 de agosto de 1996)
2. Artigo 8º.1 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)
3. Apartado correspondente a “actividades de programación de principio de curso” das diferentes

ordes sobre o calendario escolar de cada ano académico.

4. ELABORACIÓN E UBICACIÓN DO DOCUMENTO
1. Este documento foi elaborado polo equipo directivo.
2. Será presentado para a súa revisión e aclaracións na C.C.P. de comezos de curso.
3. Incorporarase, polo procedemento e soporte que se decida, á documentación dos

departamentos correspondentes.
4. Incorporarase (ben como elemento independente, ben dentro do apartado correspondente a

Programacións didácticas, ou formando parte do Plan de información) ás Normas de
Organización e Funcionamento (NOF) do centro.

5. A responsabilidade de cubrilo corresponderá ao departamento didáctico.
6. Unha vez cuberto e entregado a cada profesor do departamento, para usar como medio de

información ao alumnado nas primeiras sesións do curso, conservarase unha copia en formato
dixital no propio departamento e outra no mesmo formato na Xefatura de estudos. Poderá
colgarse tamén na páxina web, na sección correspondente a departamentos.

5. PUBLICIDADE DO DOCUMENTO
1. As programacións reducidas (ou, se é o caso, as completas) das materias de cada

departamento poderán colgarse na páxina web do centro.
2. En todo caso, e co fin de realizar as indicacións oportunas da existencia deste documento e a

posibilidade de consulta do mesmo por parte da comunidade educativa, no taboleiro de
anuncios indicarase a persoa á que se pode acudir para realizar a consulta. Para estes efectos,
a Xefatura de estudos poderá actuar, logo do coñecemento previo e conseguinte derivación
por parte do departamento, como medio de transmisión desta información.

6. UTILIZACIÓN DO DOCUMENTO
Este documento poderá ser utilizado de dous modos:

1. Para informar ao alumnado de cada materia no comezo de curso.
2. Para informar ás familias, se o solicitan (independentemente do momento en que se produza).

No caso de petición de consulta da programación didáctica, será este documento o que se
utilice polos departamentos para o seu visionado e aclaración ou expedición de copia. Non se
entregará a programación completa, agás que sexa requirida pola Inspección educativa.


