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INTRODUCIÓN 

O Proxecto Educativo de Centro do IES de Vilalonga é un documento onde se pretende reflectir tanto as 

características propias específicas deste centro como os seus principios e obxectivose as liñas mestras de 

traballo que han de levar á súa consecución. Da mesma maneira, é un documento de tipo funcional e 

vinculante que atinxe a toda comunidade educativa, establece as prioridades do centro e ten 

basicamente tres funcións: 

1. Recoller as orientacións que os membros da comunidade educativa deben dar ás súas actuacións. 

2. Expresar as características singulares do centro. 

3. Orientar o desenvolvemento do resto dos documentos do centro. 

O IES de Vilalonga ten vocación de ocupar un lugar central na comunidade á que pertence pois é 

consciente do papel que ten como vertebrador da mesma. A tal efecto, o principal obxectivo do noso 

centro é dobre: por unha banda, ofrecer un ensino de calidade que permita ao noso alumnado tanto a 

capacitación para cursar de maneira solvente estudos superiores como a propia cualificación profesional 

nos eidos que impartimos. E por outra, formar cidadáns responsables, críticos, participativos e solidarios 

para incorporarse á vida social.  

Ademais disto e para axudar á consecución de ditos obxectivos, o IES de Vilalonga aposta por tres eixos: 

 a realización de múltiples actividades extraescolares que permitan ao noso alumnado adquirir 

coñecementos e experiencias que están fóra do currículo ordinario (teatro, concertos, saídas 

didácticas...), así como coñecer outras realidades fóra da comunidade rural e de servizos ao 

turismo á que pertence. Neste sentido, levamos anos organizando viaxes ao estranxeiro, tanto a 

países francófonos como anglófonos, e participamos tamén no Proxecto Erasmus + que permite a 

mobilidade ao estranxeiro nas prácticas do alumnado de ciclos formativos medios. 

 a implantación das novas tecnoloxías, para o que formamos parte da rede Abalar e contamos coa 

totalidade das aulas informatizadas. 

 un Plan de Convivencia cun marcado carácter formativo ao tratarse dun tipo de aprendizaxe 

enmarcado dentro dos obxectivos fundamentais e transversais de cada etapa, no cal o alumnado 

sexa o principal protagonista. Un Plan asumido como un compromiso integrado, de xeito razoable,  
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por todos os membros da comunidade educativa e do que todos e todas serán responsables, 

velando polo seu bo funcionamento e cumprimento das normas que esixe. 

E por último, contamos cunha Biblioteca dinámica que posúe novos fondos en actualización constante, 

organiza múltiples actividades de promoción da lectura e da escritura así como tamén ten un Club de 

Lectura do que forman parte un número importante de alumnos e de alumnas. 

 

1.- O CENTRO DOCENTE 

1.1.-DATOS IDENTIFICATIVOS DO CENTRO 

NOME: I.E.S. de VILALONGA 

CÓDIGO: 36019256 

TITULARIDADE: PÚBLICA: 

DOMICILIO: A SALGUEIRA Nº 40 – 36990 VILALONGA- SANXENXO (PONTEVEDRA) 

TELÉFONO: 886159137  FAX: 886159146  

PÁXINA WEB:  http://www.edu.xunta.es/centros/iesvilalonga/ 

CORREO ELECTRÓNICO: ies.vilalonga@edu.xunta.es 

 

1.2.-RESEÑA HISTÓRICA 

O Centro comezou a súa andadura o 13 de novembro de 1980 como un Instituto de Formación 

Profesional. Máis tarde, no ano 1982 creouse ao seu carón o Colexio Municipal Homologado de 

Bacharelato, que en 1985 se transformou no Instituto de Bacharelato. Finalmente, no ano 1989 estes 

dous centros fundíronse nun só, o que actualmente é o I.E.S. de Vilalonga. 

 

1.3.-SITUACIÓN 

O I.E.S. de Vilalonga está emprazado nunha zona rural, no lugar de A Salgueira, parroquia de Vilalonga, 

concello de Sanxenxo (Pontevedra). As dúas actividades económicas máis influentes son a vitivinícola e a 

mailto:ies.vilalonga@edu.xunta.es
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de servizos no turismo. A ligazón do alumnado a estas actividades inflúe, ao longo do curso e sobre todo 

na convocatoria extraordinaria de setembro, no rendemento académico do alumnado. 

Os centros de primaria adscritos coas súas áreas de influencia son: 

 CEIP Cruceiro: Vilar, Touceira, O Castro, Piñeiros, Costiña, Freixo, Rouxique, Salgueira, Cruceiro, 

Bruñeira, Lagarei, Arnosa, Fianteira, Xuncabranca, Gondar de Abaixo, Gondar de Arriba, Revel, 

Pedreiras, Peai, Cruce da Vichona (dirección Vilalonga), Lomba, Outeiro, Gondariño, Carballo, 

Empalme, Altamira, Seixobranco. 

 CEIP Plurilingüe de Nantes: O Pedroño, Nantes de Reis, Bouzón, Santa Eulalia de Nantes, Seixomil, 

Pazos, Casal, Buezas, Fontoira (a partir do cemiterio), Contumil, Seixal, Rial, Santa Mª da Digana, 

Vinquiño (a partir da casa nº 5), Pedrouzos, Xesteiriña, Forxán, A Cachada, O Santo, Dadín, 

Pedeiras, A Granda, Viliquín. 

 CEIP de Noalla: Telleiro, Aios, Eira do Monte, Besadoiros, Capilla, Bascuas, Pragueira, Major, 

Cachadelos, Foxos, A Lanzada, Quintáns, Igrexa, Altín, Soutullo, Pontes, Salgueiro do Mato, Casal, 

Caseiros (cuartel), Tombelo, Revolta I, Revolta II. 

 

1.4.-OFERTA EDUCATIVA 

• Ensino Secundario Obrigatorio. 

• Bacharelato:  

o Científico-Tecnolóxico 

o Humanidades e Ciencias Sociais. 

• Ciclos formativos: 

o Grao Medio: 

 Xestión Administrativa. 

 Electromecánica de Vehículos. 

o Grao Superior: 

  Administración e Finanzas. 
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• FP básica: 

o Mantemento de Vehículos. 

o Servizos Administrativos. 

• Adultos:  

o Nivel I e II de Educación Secundaria de Adultos. 

o Oferta modular do Ciclo Medio de Xestión Administrativa. 

 

1.5.-COMUNIDADE EDUCATIVA 

 Actualmente o número de alumnos e alumnas está en torno aos 600, cun claustro de 69 membros. 

Ademais contamos con tres conserxes, dous administrativos e catro limpadoras. O horario de 

funcionamento é de 08.30 horas a 14.10 horas e de 16.15 horas a 22.30 horas (os venres só pola mañá). 

 

• Alumnado. 

o    Procedencia. Atopámonos con varios tipos de alumnos e alumnas. Por unha parte, o alumnado de 

1º de ESO provén maioritariamente dos tres centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e 

Noalla). Nos restantes cursos de ESO ao alumnado do propio Centro súmase algún outro que cambia 

de Centro por distintos motivos. En 1º de Bacharelato a procedencia é do noso Centro, do IES de 

Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado Abrente. En 2º de Bacharelato tamén se suman 

ao alumnado do Centro outros que cambian de Centro. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha  

parte do alumnado é do propio Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove, 

Pontevedra. 

  

o    Perfil. Nesta zona o alumnado presenta unha dificultade, non particular deste centro, senón 

xeneralizada, que é a falta de esforzo e de valoración do estudo. Esta dificultade faise máis patente 

na Secundaria Obrigatoria porque este alumnado amosa problemas de aprendizaxe por non ter 

desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo, dado que lles custa traballo aprender e non 

están afeitos a esforzarse. No Bacharelato e nos Ciclos Formativos aumenta a dificultade dos 
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estudos e isto require unha maior dose de esforzo e traballo continuado e unha maior motivación 

persoal para o estudo. Xunto a todo isto aparecen, como en todos os centros, casos de indisciplina 

localizados en determinados alumnos e alumnas, e case exclusivamente nos primeiros cursos do 

ensino obrigatorio.  

 

• Familias.  

Podemos analizar varios aspectos. 

1º. A pouca valoración do feito educativo e a importancia do diñeiro como meta social provocan 

unha escasa participación na vida do Centro, que se traducenunha queixa xeneralizada, tanto do 

profesorado como dos propios representantes da ANPA. 

2º. A relación, xeralmente correcta, co profesorado. 

 

• Profesorado. 

 A análise deste sector debe realizarse dende diferentes perspectivas que pasan polas 

características do grupo, as súas relacións internas e as súas posicións ante a problemática 

educativa. O profesorado do centro caracterízase por un alto grao de estabilidade, pois 

aproximadamente o 80% ten praza fixa no instituto. Isto é un factor positivo e tamén negativo: 

- Positivo: Unha maior posibilidade de continuidade e seguimento dos proxectos e do 

desenvolvemento curricular, que son máis difíciles de acadar cun persoal docente con destino 

provisional. 

- Negativo: Rutinas e hábitos establecidos que son difíciles de romper para implicar ao 

profesorado en novos proxectos de renovación e innovación educativa. 

• Persoal de Administración e Servizos. 

Está dividido en tres sectores pola súa actividade: persoal de administración, persoal de limpeza 

e conserxes. O seu papel é básico para a boa marcha do Centro, sinaladamente para as xestións 

do profesorado, alumnado e familias, pois xogan tamén un papel moi importante na imaxe que 

se ofrece cara ao exterior. 
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1.6.-INSTALACIÓNS 

O Centro está formado por catro edificios: 

Edificio nº I: Secretaría, Sala do Profesorado, despachos de Dirección e Orientación, cafetería, aulas de 

idiomas, laboratorios de Ciencias, Física e Química, aulas de Plástica, Biblioteca, aula de convivencia, dúas 

aulas de Informática,cinco aulas para desdobres con pantalla dixital e as aulas de ESO. 

Edificio nº II: aula de Música, Salón de Actos, dúas aulas de Tecnoloxía e as aulas de Bacharelato, FP 

Básica e Ciclos de Xestión Administrativa e Administración e Finanzas. 

Edificio nº III: talleres e as aulas do Ciclo Medio de Electromecánica de Vehículos e FP Básica 

Edificio nº IV: Ximnasio e almacén. 

Ademais utilízase o pavillón de deportes do Concello, situado nas inmediacións do Centro. No recinto 

escolar tamén hai dúas pistas polideportivas. 

 

1.7.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

• Órganos de goberno. 

- Unipersoais:  

o Director/a, vicedirector/a, xefe/a de estudos de diúrno, xefe/a de estudos de adultos, 

secretario/a.  

 

- Colexiados: 

o Consello Escolar: formado por representantes de todos os sectores que conforman a comunidade 

educativa do centro (Profesorado, Pais/Nais, Persoal de Administración e Servizos, Alumnado e 

Concello). 

o Claustro de profesores. 

 



 

9 
 

• Órganos de coordinación docente. 

- Departamentos didácticos. 

- Comisión de Coordinación Pedagóxica, composta polos Xefes e Xefas de  Departamento, profesor ou 

profesora de Pedagoxía Terapéutica, coordinador ou coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega, responsable da Biblioteca, coordinador ou coordinadora de FCT, Dirección e Xefatura deEstudos. 

•  Asociacións. 

- Asociación de Nais e Pais de Alumnos/as. 

 

1.8.- HORARIO DO CENTRO 

ESO: Polas mañás de luns a venres de 08:30 a 14:10 horas e a tarde do martes de 16:15 a 18:00 horas. 

Bacharelato: Polas mañás de luns a venres de 08:30 a 14:10 horas e a tarde do martes de 16:15 a 18:00 

horas. 

FP Básica: Polas mañás de luns a venres de 08:30 a 14:10 horas e a tarde do martes de 16:15 a 18:00 

horas. 

Ciclos Formativos: Polas mañás de luns a venres de 08:30 a 14:10 horas e polas tardes de luns a mércores 

de 16:15 a 18:00 horas. 

ESA: Polas tardes de luns a xoves de 16:15 a 21:05 horas. 

Oferta Modular de Ciclos Formativos: De luns a xoves de 20:00 a 22:30 horas. 

Actividades de Reforzo: As tardes dos luns, mércores e xoves de 16:15 a 18:00 horas. 

 

2.- ITINERARIOS E MATERIAS OPTATIVAS EN ESO E BACHARELATO 

Primeiro de ESO: 

O alumnado de primeiro de ESO deberá elixir : 

a) Unha das seguintes materias de libre configuración de centro: 

o Afondamento en francés.     
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o Paisaxe e sustentabilidade. 

o Promoción de estilos de vida saudable. 

o Oratoria. 

b) Entre relixión ou valores éticos. 

c) Solicitar participar na sección bilingüe na materia de Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Segundo de ESO: 

O alumnado de segundo de ESO deberá elixir: 

a) Unha das seguintes materias de libre configuración de centro: 

o Reforzo en lingua galega 

o Afondamento en francés 

o Educación financeira 

o Xadrez 

b) Entre relixión ou valores éticos 

 

Terceiro  de ESO: 

O alumnado de terceiro de ESO deberá elixir: 

a) Entre Matemáticas académicas e Matemáticas aplicadas. 

b) Entre Cultura clásica e Segunda lingua estranxeira. 

c) Entre Relixión e Valores éticos 

 

 

Cuarto de ESO: 

O alumnado de cuarto curso de ESO deberá elixir unha das seguintes opcións:  

I. Opción de ensinanzas académicas para iniciación ao Bacharelato   

• Opción A 

o Matemáticas académicas (obrigatoria). 
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o Bioloxía e Xeoloxía. 

o Física e Química. 

• Opción B 

o Matemáticas académicas (obrigatoria). 

o Economía 

o Latín 

 

II. Opción de ensinanzas aplicadas para á iniciación a formación profesional 

• Opción C                                        

o Matemáticas aplicadas (obrigatoria). 

o Elixir dúas materias entre Ciencias aplicadas á actividade profesional, Iniciación á 
actividade emprendedora e Tecnoloxía 

Ademais, en cada opción, o alumnado ten que elixir dúas materias específicas entre as seguintes: 

o Tecnoloxía. 

o Cultura clásica (só no caso de que non se cursara en 3º ESO). 

o Tic. 

o Educación Plástica e visual. 

o Cultura científica. 

o Música. 

o Segunda lingua estranxeira. 

o Filosofía. 

Ademais, o alumnado de cuarto curso de ESO deberá elixir entre relixión e valores éticos. 

 

Primeiro de Bacharelato: 

No Centro impártense dúas modalidades de Bacharelato. O alumnado ten tres tipos de materias: xerais, 

de opción do bloque de materias troncais e materias específicas (de configuración específica e libre 

configuración de centro). O reparto de materias de opción e específicas é o seguinte:   
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Materias de opción do bloque de materias troncais: 

• Modalidade de Ciencias 

o Matemáticas I (obrigatoria) 

Opción A: 

o Bioloxía e Xeoloxía 

o Física e Química 

 

Opción B: 

o Debuxo Técnico I 

o Física e Química 

 

• Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. 

Itinerario Ciencias Sociais 

Opción C:  

o Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I (obrigatoria) 

o Economía 

o Historia do mundo contemporáneo 

 

Itinerario humanidades 

o Latín I (obrigatoria) 

Opción D: 

o Grego I 

o Historia do mundo contemporáneo 

Opción E: 

o Literatura universal 

o Historia do mundo contemporáneo 

 

Ademais, en cada opción , o alumnado ten que elixir un itinerario de materias específicas: 

Itinerario A: Elixir unha materia entre Economía, Debuxo técnico I e Literatura Universal, máis unha 

materia entre Segunda lingua estranxeira I, Tic I e Cultura Científica. 
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Itinerario B: Elixir unha materia entre Linguaxe e Práctica musical, Debuxo Artístico I e Tecnoloxía 

Industrial I, máis unha materia entre Segunda lingua estranxeira I, Tic I, Cultura Científica , Antropoloxía 

(se elixise esta última obrigatoriamente ten que optar por Relixión) e Robótica (se elixise esta última 

obrigatoriamente ten que optar por Relixión) máis unha materia entre Afondamento en Inglés, 

Afondamento en Educación Física, Obradoiro de Francés e Relixión. 

Itinerario C: Elixir unha materia entre Robótica e Antropoloxía e elixir dúas materias entre Segunda Lingua 

Estranxeira, Tic I e Cultura Científica. 

 

Segundo de Bacharelato: 

No Centro impártense dúas modalidades de Bacharelato. O alumnado ten tres tipos de materias: xerais, 

de opción do bloque de materias troncais e materias específicas (de configuración específica e libre 

configuración de centro). O reparto de materias de opción e específicas é o seguinte:   

 

Materias de opción do bloque de materias troncais: 

• Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía 

o Matemáticas II (obrigatoria). 

 

Opción A: 

o Bioloxía 

o Química 

Opción B: 

o Física 

o Debuxo técnico II 

 

Opción C: 

o Física 

o Química 
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• Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. 

Itinerario de Ciencias Sociais 

Opción D: 

o Matemáticas aplicadas ás CCSS II 

o Elixir dúas materias entre Economía da empresa, Xeografía e Historia da filosofía 

Itinerario de Humanidades 

Opción E: 

o Latín II 

o Elixir dúas materias entre Grego II, Xeografía, Historia da Arte e Historia da Filosofía 

 

Ademais, en cada opción , o alumnado ten que elixir un itinerario de materias específicas: 

Itinerario A: Elixir unha materia entre Bioloxía, Economía da Empresa, Debuxo Técnico II, Física, Xeoloxía, 

Química, Historia da Arte e Historia da filosofía, máis unha materia entre Ciencias da Terra, Segunda 

Lingua Estranxeira II, Tic II, Tecnoloxía Industrial II, Psicoloxía, Historia da Música e Danza e Fundamentos 

da Administración e Xestión, máis unha materia entre Relixión, Obradoiro de Francés ou Afondamento en 

Inglés. 

Itinerario B: Elixir dúas materias entre Ciencias da Terra, Segunda Lingua Estranxeira II, Tic II, Tecnoloxía 

Industrial II, Psicoloxía, Historia da Música e Danza e Fundamentos da Administración e Xestión, máis 

unha materia entre Ética e Filosofía do Dereito, Filosofía das Ciencias, Electrotecnia e Métodos 

Estatísticos. 
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Esquemas: 

4º E.S.O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS (Elixir dúas): 
 
�  Tecnoloxía �Cultura Clásica (se non a tivo en 3º ESO) � Tic   � Ed. Plástica 
�  Música  � Segunda lingua estranxeira   � Filosofía � Cultura científica 
 
 

  

ACADÉMICAS APLICADAS 
� Opción A � Opción B � Opción C 

Matemáticas académicas Matemáticas académicas Matemáticas Aplicadas 

Física e química Economía 
Elixir dúas materias entre: 

� Tecnoloxía 
� CC. aplicadas á act. profesional 
� Iniciación á act. emprendedora Bioloxía e xeoloxía Latín 
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1º BACHARELATO  

 
CIENCIAS CCSS HUMANIDADES 

� Opción A � Opción B � Opción C � Opción D � Opción E 
Matemáticas I Matemáticas I Mat. Aplicadas I Latín I Latín I 
Física e química Física e química Historia do mundo con. Historia do mundo con. Historia do mundo con. 
Bioloxía e xeoloxía Debuxo técnico I Economía Grego I Literatura Universal 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS 
Itinerario A:  
 
               Bioloxía e xeoloxía 
                  Economía                    Segunda lingua estranxeira I 

Elixir unha materia entre   Debuxo Técnico I  máis unha materia entre  Tic I  

                                           Literatura Universal                                                                   Cultura Científica 

 

Itinerario B:                                                                 Segunda lingua estranxeira I                                                 Relixión  
                                           Linguaxe e práctica músical                                               Tic I                       máis unha materia entre             Obradoiro francés 

Elixir unha materia entre Tecnoloxía Industrial I              máis unha materia entre    Cultura Científica                                                                            Afondamento inglés 

                                           Debuxo Artístico I                                                               Antropoloxía máis relixión                    Afondamento Ed. Física 

                                                                              Robótica máis relixión 

    

Itinerario C: 
 Segunda lingua estranxeira I                                                  Antropoloxía  

Elixir dúas materias entre         Tic I  máis unha materia entre    

 Cultura científica         Robótica 
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2º BACHARELATO 
 

CIENCIAS CCSS HUMANIDADES 
� Opción A � Opción B � Opción C � Opción D � Opción E 

Matemáticas II Matemáticas II Matemáticas II Matemáticas aplicadas II Latín II 
Bioloxía Física Física Elixir dúas materias entre: 

� Economía da Empresa 
� Xeografía 
� Hº da filosofía 

Elixir dúas materias entre: 
� Grego II 
� Xeografía 
� Hª da arte 
� Hº da filosofía 

Química Debuxo Técnico II Química 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS 
Itinerario A: 
    Bioloxía 
    Economía da empresa      Ciencias da Terra 
    Debuxo técnico II      Segunda lingua estranx    Relixión 
Elixir unha materia entre:      Física    máis unha materia entre  Tic II         máis unha materia entre:  Ob. francés 
    Xeoloxía       Tecnoloxía Industrial II    Af. inglés 
    Química       Psicoloxía 
    Hª da arte       Fund. da administación 
    Hª da filosofía       Historia da música e danza 
Itinerario B:  
    Ciencias da Terra 
    Segunda lingua estranx     Ética e filosofía do dereito 
Elixir dúas materias entre:  Tic II    máis unha materia entre Métodos estatísticos 
    Tecnoloxía industrial II     Filosofía das ciencias 
    Psicoloxía       Electrotecnia 
    Fund. da administración       
    Historia da música e danza 
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3.-ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ETAPA AO CONTEXTO E ÁS 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

3.1.- Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan acadar os seguintes obxectivos: 

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 igualdade de 

trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. Nun contexto socioeducativo marcado 

pola disparidade de niveis económicos e educativos nas familias, o cal repercute de maneira 

directa no aprendizaxe dos alumnos e alumnas, é fundamental acadar estes obxectivos, que son 

o fundamento dunha comunidade cohesionada que favoreza un ambiente óptimo para a 

aprendizaxe e o desenvolvemento.  

b) Partindo da devandita heteroxeneidade socioeducativa, o noso centro debe actuar 

como corrector de ditas desigualdades, para o cal un obxectivo primordial é  desenvolver e 

consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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. Nunha coxuntura cunha 

marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así como a 

descompensación manifesta do seu salario, o noso centro educativo debe atender 

especialmente a fortalecer os valores de igualdade de dereitos e desbotar calquera actitude 

machista xa dende o propio proceso educativo,  
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ensinando una mensaxe de igualdade desde una institución estatal, fortalecendo a que as 

familias envían aos alumnos e alumnas ou, no caso de que esta mensaxe non chegue desde o 

ámbito  familiar, actuando como corrector de dita situación. Debemos lembrar que o peso da 

sociedade tradicional patriarcal na contorna do noso centro é aínda moi notable nalgúns casos. 

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. O noso centro é pioneiro en 

Galicia na introdución do programa TEI (Titorización entre iguais) encamiñado á consecución de 

dito obxectivo. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. O acceso competente ás 

posibilidades da oferta educativa e profesional vía Educación Secundaria Obrigatoria comeza 

coa adquisición de estas capacidades (tanto a de este epígrafe coma a dos catro seguintes) polo 

que debemos poñer especial celo en preparar os nosos alumnos e alumnas para a súa 

adquisición. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 

do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 

da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas como vía fundamental a hora de construír climas de acollemento e cohesión 

grupal fundamentais á hora de previr conflitos e favorecer así un contexto de aprendizaxe 
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plural. Da mesma maneira, inclúese aquí o patrimonio artístico e cultural a través do 

coñecemento de mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 

galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, para poder apreciar de maneira máis inmediata os exemplos que se atopan 

dentro do ámbito xeográfico e poboacional do centro educativo e a súa riqueza, o cal redunda 

no fortalecemento da autoestima do alumnado así como fortalece igualmente seus vínculos con 

dito espazo. Participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 

e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

o) Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición entre os núcleos 

propiamente rurais e pesqueiros cun alto número de familias galegofalantes fronte aos núcleos 

de maior extensión centrados na actividade turística de maioría castelanfalante, os alumnos e 

alumnas han de 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 contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona, unha das poucas comunidades 

emigrantes que posúen representación no noso centro. 
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3.2.- Obxectivos do Bacharelato 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan acadar os 

seguintes obxectivos: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

Autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son fundamentais á hora de 

construír os alicerces dunha comunidade cohesionada que poida autorreproducirse mellorando 

o clima socioeducativo do que o noso centro é unha peza fundamental, xa que debemos ter en 

conta sempre que somos o único centro de Bacharelato do concello de Sanxenxo. Os nosos 

alumnos e alumnas formarán nun futuro inmediato a nova xeración de cidadáns de pleno 

dereito que xogarán un papel clave na nosa comunidade, tanto política como socioeducativa. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. Tendo en conta 

que una das principais actividades económicas da contorna do noso centro é o turismo, é 
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fundamental dotar destas ferramentas ao noso alumnado, sen esquecer que para o ámbito 

universitario é fundamental o manexo das linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. Debemos de ter en conta sempre que 

preparamos desde o Bacharelato a futuros alumnos universitarios e de Ciclos Formativos 

superiores, polo que este obxectivo é fundamental. O noso alumnado goza dunha ampla oferta 

de formación tanto científica coma tecnolóxica, situada no ámbito máis próximo na USC ou na 

Universidade de Vigo, así como numerosos Ciclos Formativos superiores localizados na propia 

provincia,polo que a consecución de dito obxectivo en alto grado é fundamental para garantir o 

éxito académico posterior que repercutirá a medio e longo prazo no propio desenvolvemento 

económico do ámbito do noso centro a través da preparación de profesionais cualificados e 

competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior debemos facer comprender os elementos e os 

procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 

forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como 

afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a  

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego e a súa propia 

comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Estas capacidades son esenciaisá hora 

do desenvolvemento persoal así como no acceso ao mercado laboral ou en estudos superiores, 

por non esquecer a propia actividade empresarial. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. Estas capacidades están destinadas tanto á formación 
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persoal como á profesional e pública, nunha contorna especialmente depredada polo urbanismo 

descontrolado, ausente en moitos casos dun patrón estético respectuoso con entorno histórico-

artístico e natural, polo que é indispensable a formación estética e crítica dos futuros cidadáns 

de pleno dereito para que dita dinámica poida chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. Debemos ter en conta que a nosa comarca foi no 

pasado un dos maiores centros de entrada de estupefacientes, así como estar alerta dos 

elevados índices de  hábitos tóxicos (tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) 

que azoutan Galicia en xeral e a nosa comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. Nun 

contexto poboacional tan disgregado e disperso como é o propio das Rías Baixas, no que a nosa 

comarca é un lugar central, cobra especial relevancia esta capacidade. O uso do transporte, 

tanto público como privado, é indispensable para a mobilidade na nosa contorna, polo que 

formar individuos concienciados redundará de maneira especialmente positiva. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. Os nosos alumnos e alumnas 

han de ser conscientes do importante que é a conservación de todos estes elementos por si 

mesmos e como aportación á conservación global. 

 

3.3.- Obxectivos da Formación Profesional Básica 

-Formación Profesional Básica de Servizos Administrativos: 

Veñen especificados, no decreto 107/2014, do 4 de setembro, no Anexo I: 

a) Identificar as principais fases do proceso de gravación, tratamento e impresiónde datos 

e textos, determinando a secuencia de operacións, para preparar equipamentos informáticos e 

aplicacións. 

b) Analizar as características dos procesadores de texto e das follas de cálculo,empregando 

as súas principais utilidades e as técnicas de escritura ao tacto, paraelaborar documentos. 
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c) Caracterizar as fases do proceso de garda, custodia e recuperación da información, 

empregando equipamentos informáticos e medios convencionais para o seu almacenamento e o 

seu arquivamento. 

d) Utilizar procedementos de reprodución e encadernamento de documentos controlando 

e mantendo operativos os equipamentos, para realizar labores de reprografía e encadernamento. 

e) Describir os protocolos establecidos para a recepción e o envío de correspondencia e 

paquetaría, identificando os procedementos e as operacións, para a súatramitación interna ou 

externa. 

f) Describir os principais procedementos de cobramento, pagamento e control de 

operacións comerciais e administrativas utilizados na actividade empresarial, determinando a 

información salientable para a realización de operacións básicas de tesouraría e para o seu 

rexistro e a súa comprobación. 

g) Determinar os elementos salientables das mensaxes máis usuais para a recepción e a 

emisión de chamadas e mensaxes mediante equipamentos telefónicose informáticos. 

h) Aplicar procedementos de control de almacenamento comparando niveis de existencias, 

para realizar tarefas básicas de mantemento do almacén de material de oficina. 

i) Recoñecer as normas de cortesía e as situacións profesionais en que son aplicables, para 

atender a clientela. 

j) Comprender os fenómenos que acontecen no ámbito natural mediante o coñecemento 

científico como un saber integrado, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar e 

resolver problemas básicos nos campos do coñecemento e da experiencia. 

k) Desenvolver habilidades para formular, interpretar e resolver problemas, e aplicar o 

razoamento de cálculo matemático para se desenvolver na sociedade e noámbito laboral, e para 

xestionar os seus recursos económicos. 

l) Identificar e comprender os aspectos básicos de funcionamento do corpo humano e 

pólos en relación coa saúde individual e colectiva, e valorar a hixiene e asaúde, para permitir o 

desenvolvemento e o afianzamento de hábitos saudables devida en función do contorno. 

Debemos ter en conta que a nosa comarca foi no pasado un dos maiores centros de entrada de 
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estupefacientes, así como estar alerta dos elevados índices de  hábitos tóxicos (tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) que azotan Galicia en xeral e a nosa comarca en 

particular. 

m) Desenvolver hábitos e valores acordes coa conservación e a sustentabilidadedo 

patrimonio natural, comprendendo a interacción entre os seres vivos e o medionatural, para 

valorar as consecuencias que se derivan da acción humana sobre oequilibrio ambiental.  Os nosos 

alumnos e alumnas deberan apreciar de maneira máis inmediata os exemplos que se atopan 

dentro do ámbito xeográfico e poboacional do centro educativo e a súa riqueza natural. 

n) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando consentido crítico 

as tecnoloxías da información e da comunicación, para obter e comunicar información nos 

contornos persoal, social ou profesional. 

ñ) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando técnicas 

de análise básica dos seus elementos, para actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade 

cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas. 

o) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas, e alcanzar o nivelrequirido de 

precisión, claridade e fluidez, utilizando os coñecementos sobre as linguas galega e castelá, para 

se comunicar no seu contexto social, na súa vida cotiá e na actividade laboral. 

p) Desenvolver habilidades lingüísticas básicas en lingua estranxeira para se comunicar de 

xeito oral e escrito en situacións habituais e predicibles da vida cotiá eprofesional. Tendo en conta 

que una das principais actividades económicas da contorna do noso centro é o turismo, é 

fundamental dotar destas ferramentas ao noso alumnado. 

q) Recoñecer causas e trazos propios de fenómenos e acontecementos contemporáneos, a 

súa evolución histórica e a súa distribución xeográfica, para explicar ascaracterísticas propias das 

sociedades contemporáneas. 

r) Desenvolver valores e hábitos de comportamento baseados en principios democráticos, 

aplicándoos nas súas relacións sociais habituais e na resolución pacífica dos conflitos.Nun 

contexto socioeducativo marcado pola disparidade de niveis económicos e educativos nas 

familias, o cal repercute de maneira directa na aprendizaxe dos alumnos e alumnas,é 
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fundamental acadar estes obxectivos que son o fundamento dunha comunidade cohesionada 

que favoreza un ambiente óptimo para a aprendizaxe e o desenvolvemento.  

s)Comparar e seleccionar recursos e ofertas formativas existentes para a aprendizaxe ao 

longo da vida, para se adaptar ás novas situacións laborais e persoais.Debido ao carácter inicial 

destes estudos, este obxectivo debe ter un prioritario e fundamental na formación do noso 

alumnado. 

t) Desenvolver a iniciativa, a creatividade e o espírito emprendedor, así como aconfianza 

en si mesmo/a, a participación e o espírito crítico, para resolver situacións e incidencias da 

actividade profesional ou de índole persoal. 

u) Desenvolver traballos en equipo asumindo os deberes, cooperando coas demais persoas 

con tolerancia e respecto, para a realización eficaz das tarefas e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

v) Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para se informar, secomunicar, 

aprender e facilitar as tarefas laborais. 

w) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral, co propósitode utilizar 

as medidas preventivas correspondentes para a protección persoal, evitando danos ambientais e 

ás demais persoas. 

x) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia ea calidade 

no seu traballo, e propor, se procede, melloras nas actividades de traballo. 

y) Recoñecer os dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo enconta o 

marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar nacidadanía democrática. 

z) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade 

deoportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre mulleres e homes. Nunha 

coxuntura cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así como 

a descompensación manifesta do seu salario, o noso centro educativo debe atender 

especialmente a fortalecer os valores de igualdade de dereitos e desbotar calquera actitude 

machista xa dende o propio proceso educativo, ensinando una mensaxe de igualdade desde una 

institución estatal e fortalecendo a que as familias envían aos alumnos e alumnas ou, no caso de 

que esta mensaxe non chegue desde o ámbito  familiar, actuar como corrector de dita situación. 
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Debemos lembrar que o peso da sociedade tradicional patriarcal na contorna do noso centro é 

aínda moi notable nalgúns casos. 

aa) Rexeitar calquera discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade de 

xénero. 

 

-Formación Profesional Básica de Mantemento de Vehículos: 

Veñen especificados, no decreto 107/2014, do 4 de setembro, no Anexo VI: 

a) Utilizar as ferramentas, os equipamentos e os utensilios establecidos na información do 

proceso segundo a técnica requirida en cada caso, para realizar as operacións de mecanizado 

básico. 

b) Axustar os parámetros dos equipamentos de soldadura seleccionando o procedemento, 

para realizar operacións de soldadura. 

c) Identificar as operacións requiridas interpretando as especificacións de fábrica,para 

realizar o mantemento básico dos sistemas eléctricos de carga e arranque. 

d) Utilizar as ferramentas, os equipamentos e os utensilios establecidos interpretando as 

especificacións técnicas contidas na información do proceso e manexándoos segundo a técnica 

requirida en cada caso, para manter elementos básicos do sistema de suspensión e rodas. 

e) Utilizar as ferramentas, os equipamentos e os utensilios establecidos, interpretando as 

especificacións de fábrica e manexándoos segundo a técnica requirida encada caso, para manter 

os elementos básicos do sistema de transmisión e freada, e o cambio de fluídos. 

f) Seleccionar as operacións adecuadas identificando os procedementos de fábrica, para 

realizar a substitución de elementos básicos dos sistemas de iluminación eauxiliares. 

g) Seleccionar as ferramentas idóneas segundo o tipo de unión, identificando ascondicións 

de calidade requiridas, para desmontar, montar e substituír elementosamovibles do vehículo. 

h) Manexar as ferramentas idóneas en función do tipo de operación, seleccionando os 

produtos segundo as especificacións de calidade, para reparar e substituírcristais do vehículo. 
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i) Manexar os equipamentos, os utensilios e os produtos necesarios, seleccionando os 

procedementos de aplicación, para realizar operacións simples de preparación de superficies. 

j) Aplicar o plan de mantemento de equipamentos e de funcionamento e uso dotaller, 

interpretando os requisitos establecidos, para manter operativo o posto detraballo e preparados 

os utensilios, as ferramentas e os equipamentos necesarios. 

k) Comprender os fenómenos que acontecen no ámbito natural mediante o coñecemento 

científico como un saber integrado, así como coñecer e aplicar os métodospara identificar e 

resolver problemas básicos nos campos do coñecemento e da experiencia. 

l) Desenvolver habilidades para formular, interpretar e resolver problemas, e aplicar o 

razoamento de cálculo matemático para se desenvolver na sociedade e noámbito laboral, e para 

xestionar os seus recursos económicos. 

m) Identificar e comprender os aspectos básicos de funcionamento do corpo humano e 

pólos en relación coa saúde individual e colectiva, e valorar a hixiene e asaúde, para permitir o 

desenvolvemento e o afianzamento de hábitos saudables devida en función do contorno. 

Debemos ter en conta que a nosa comarca foi no pasado un dos maiores centros de entrada de 

estupefacientes, así como estar alerta dos elevados índices de  hábitos tóxicos (tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) que azotan Galicia en xeral e a nosa comarca en 

particular. 

n) Desenvolver hábitos e valores acordes coa conservación e a sustentabilidadedo 

patrimonio natural, comprendendo a interacción entre os seres vivos e o medionatural, para 

valorar as consecuencias que se derivan da acción humana sobre oequilibrio ambiental. Os nosos 

alumnos e alumnas deberan apreciar de maneira máis inmediata os  

exemplos que se atopan dentro do ámbito xeográfico e poboacional do centro educativo e a súa 

riqueza natural. 

ñ) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando consentido crítico 

as tecnoloxías da información e da comunicación, para obter e comunicar información nos 

contornos persoal, social ou profesional. 
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o) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando técnicas 

de análise básica dos seus elementos, para actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade 

cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas. 

p) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas, e alcanzar o nivelrequirido de 

precisión, claridade e fluidez, utilizando os coñecementos sobre as linguas galega e castelá, para 

se comunicar no seu contexto social, na súa vida cotiá ena actividade laboral. 

q) Desenvolver habilidades lingüísticas básicas en lingua estranxeira para se comunicar de 

xeito oral e escrito en situacións habituais e predicibles da vida cotiá eprofesional. Tendo en conta 

que una das principais actividades económicas da contorna do noso centro é o turismo, é 

fundamental dotar destas ferramentas ao noso alumnado. 

r) Recoñecer causas e trazos propios de fenómenos e acontecementos contemporáneos, a 

súa evolución histórica e a súa distribución xeográfica, para explicar ascaracterísticas propias das 

sociedades contemporáneas. 

s) Desenvolver valores e hábitos de comportamento baseados en principios democráticos, 

aplicándoos nas súas relacións sociais habituais e na resolución pacífica dos conflitos. Nun 

contexto socioeducativo marcado pola disparidade de niveis económicos e educativos nas 

familias, o cal repercute de maneira directa na aprendizaxe dos alumnos e alumnas,é 

fundamental acadar estes obxectivos que son o fundamento dunha comunidade cohesionada 

que favoreza un ambiente óptimo para a aprendizaxe e o desenvolvemento. 

t) Comparar e seleccionar recursos e ofertas formativas existentes para a aprendizaxe ao 

longo da vida, para se adaptar ás novas situacións laborais e persoais. 

u) Desenvolver a iniciativa, a creatividade e o espírito emprendedor, así como aconfianza 

en si mesmo/a, a participación e o espírito crítico, para resolver situación e incidencias da 

actividade profesional ou de índole persoal. 

v) Desenvolver traballos en equipo asumindo os deberes, cooperando coas demais persoas 

con tolerancia e respecto, para a realización eficaz das tarefas e comomedio de desenvolvemento 

persoal. 

w) Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para se informar, secomunicar, 

aprender e facilitar as tarefas laborais. 
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x) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral, co propósitode utilizar 

as medidas preventivas correspondentes para a protección persoal, evitando danos ambientais e 

ás demais persoas. 

y) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia ea calidade 

no seu traballo, e propor, se procede, melloras nas actividades de traballo. 

z) Recoñecer os dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo enconta o 

marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar nacidadanía democrática. 

aa) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade 

deoportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre mulleres e homes. Nunha 

coxuntura cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así como 

a descompensación manifesta da presenza de mulleres neste sector laboral, o noso centro 

educativo debe atender especialmente a fortalecer os valores de igualdade de dereitos e 

desbotar calquera actitude machista xa dende o propio proceso educativo, ensinando una 

mensaxe de igualdade desde una institución estatal e fortalecendo a que as familias envían aos 

alumnos e alumnas ou, no caso de que esta mensaxe non chegue desde o ámbito  familiar, 

actuar como corrector de dita situación. Debemos lembrar que  

o peso da sociedade tradicional patriarcal na contorna do noso centro é aínda moi notable 

nalgúns casos. 

ab) Rexeitar calquera discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade de 

xénero. 

 

3.4.- Obxectivos do Ciclo Medio de Técnico en Xestión Administrativa 

Os obxectivos do Ciclo Medio de Técnico en Xestión Administrativa, veñen especificados no 

Decreto 191/2010, do 28 de outubro, no artigo 9: 

a) Analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos documentos e 

das comunicacións que se utilizan na empresa, para a súa tramitación. 

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa, e recoñecer a 

súa estrutura, os seus elementos e as súas características, para a súaelaboración. 
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c) Identificar e seleccionar as expresións en lingua inglesa propias da empresa,para 

elaborar documentos e comunicacións. 

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos enrelación 

coa eficacia do seu emprego no tratamento da información, para elaborardocumentos e 

comunicacións. 

e) Realizar documentos e comunicacións no formato característico e coas condicións de 

calidade correspondentes, aplicando as técnicas de tratamento da información. 

f) Analizar e elixir as técnicas e os sistemas de preservación de comunicacións 

edocumentos adecuados a cada caso, e aplicalos de xeito manual e informático para a súa 

clasificación, o seu rexistro e o seu arquivo. 

g) Interpretar a normativa e a metodoloxía contable, analizando a problemáticacontable 

que poida darse nunha empresa, así como a documentación asociadapara o seu rexistro. 

 

h) Introducir asentamentos contables manualmente e en aplicacións 

informáticasespecíficas, consonte a normativa, para rexistrar contablemente a documentación. 

i) Comparar e avaliar os elementos que interveñen na xestión da tesouraría, osprodutos e 

os servizos financeiros básicos, e os documentos relacionados coneles, comprobando as 

necesidades de liquidez e de financiamento da empresa para realizar as xestións administrativas 

relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de produtos e servizos financeiros, empregandoprincipios de 

matemática financeira elemental, para realizar as xestións administrativas de tesouraría. 

k) Recoñecer a normativa legal aplicable, as técnicas de xestión asociadas e asfuncións do 

departamento de recursos humanos, e analizar a problemática laboralque poida darse nunha 

empresa e a documentación relacionada para realizar axestión administrativa dos recursos 

humanos. 

l) Identificar e preparar a documentación salientable e as actuacións que 

cumpradesenvolver, interpretando a política da empresa, para efectuar as xestións 

administrativas das áreas de selección e formación dos recursos humanos. 
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m) Formalizar documentación e preparar informes consultando a normativa e asvías de 

acceso á Administración pública (internet, oficinas de atención ao público, 

etc.) e empregando, de ser o caso, aplicacións informáticas específicas, para prestar apoio 

administrativo na área de xestión laboral da empresa. 

n) Seleccionar datos e formalizar documentos derivados da área comercial, interpretando 

normas mercantís e fiscais, para realizar as xestións administrativascorrespondentes. 

ñ) Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas acada caso e 

analizando os protocolos de calidade e imaxe empresarial ou institucional, para desempeñar as 

actividades de atención á clientela ou ás persoasusuarias. 

o) Identificar as normas de calidade e de seguridade, así como as de prevenciónde riscos 

laborais e ambientais, e recoñecer os factores de risco e os parámetrosde calidade, para aplicar os 

protocolos correspondentes no desenvolvemento dotraballo. 

p) Recoñecer as principais aplicacións informáticas de xestión para o seu usohabitual no 

desempeño da actividade administrativa. 

q) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo, e identificar a súaachega ao 

proceso global para conseguir os obxectivos da produción. 

r) Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, recoñecendo outras 

prácticas, ideas ou crenzas, para resolver problemas e tomar decisións. 

s) Recoñecer e identificar posibilidades de mellora profesional, reunindo información e 

adquirindo coñecementos para a innovación e a actualización no ámbitodo seu traballo. 

t) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o 

marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar nacidadanía democrática. 

u) Recoñecer e identificar as posibilidades de negocio, analizando o mercado eestudando a 

viabilidade empresarial para a xeración do seu propio emprego. 

v) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade 

deoportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre homes e mulleres. 
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3.5.- Obxectivos do Ciclo Medio de Técnico Electromecánica de Vehículos 

Automóbiles. 

Os obxectivos do Ciclo Medio de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóbiles, veñen 

especificados no Decreto 94/2011, do 28 de abril, no artigo 9: 

a) Interpretar a información e, en xeral, toda a linguaxe simbólica asociada ásoperacións de 

mantemento e reparación na área de electromecánica, para seleccionar proceso de reparación. 

b) Seleccionar as máquinas, os utensilios, as ferramentas e os medios de seguridade 

necesarios para efectuar os procesos de mantemento na área de electromecánica. 

c) Manexar instrumentos e equipamentos de medida e control, e explicar o 

seufuncionamento, conectándoos adecuadamente para localizar avarías. 

d) Realizar os esbozos e os cálculos necesarios para efectuar operacións demantemento. 

e) Analizar a información subministrada polos equipamentos de diagnose, ecomparala coas 

especificacións dadas por fábrica, para determinar o proceso demantemento e reparación. 

f) Aplicar as técnicas de operación e utilizar os métodos adecuados para repararos motores 

térmicos e os seus sistemas auxiliares. 

g) Aplicar as leis máis salientables da electricidade no cálculo e na definición decircuítos 

eléctrico-electrónicos de vehículos, para proceder á súa reparación e asúa montaxe. 

h) Relacionar os elementos que constitúen os trens de rodaxe, os freos, a dirección e a 

suspensión coa súa función no conxunto, para efectuar o seu mantemento e a súa reparación. 

i) Aplicar as técnicas e os métodos de operación pertinentes na desmontaxe, namontaxe e 

na substitución de elementos mecánicos, pneumáticos, hidráulicos eeléctrico-electrónicos dos 

sistemas do vehículo para proceder ao seu mantementoe á súa reparación. 

j) Analizar o funcionamento das centrais electrónicas e a información que subministran, así 

como efectuar a recarga e a extracción de datos, e resetealas, para obter información necesaria 

no mantemento. 
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k) Realizar medidas e comparar os resultados cos valores dos parámetros de referencia, 

para verificar os resultados das súas intervencións. 

l) Analizar e describir os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, e 

sinalar as accións que cumpra realizar nos casos definidos, consonte asnormas estandarizadas. 

m) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo e identificar a súacontribución 

ao proceso global, para conseguir os obxectivos da produción. 

n) Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e emprego, analizandoas ofertas e 

as demandas do mercado laboral, para xestionar a propia carreira profesional. 

ñ) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o 

marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática. 

o) Recoñecer as oportunidades de negocio identificando e analizando demandasdo 

mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa. 

p) Recoñecer e valorar continxencias, determinar as súas causas e describir asaccións 

correctoras para resolver as incidencias asociadas á propia actividade profesional. 

q) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade 

deoportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre mulleres e homes. Nunha 

coxuntura cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así como 

a descompensación manifesta da presenza de mulleres neste sector laboral, o noso centro 

educativo debe atender especialmente a fortalecer os valores de igualdade de dereitos e 

desbotar calquera actitude machista xa dende o propio proceso educativo, ensinando una 

mensaxe de igualdade desde una institución estatal e fortalecendo a que as familias envían aos 

alumnos e alumnas ou, no caso de que esta mensaxe non chegue desde o ámbito  familiar, 

actuar como corrector de dita situación. Debemos lembrar que o peso da sociedade tradicional 

patriarcal na contorna do noso centro é aínda moi notable nalgúns casos. 

 

3.6.- Obxectivos do Ciclo Superior de Técnico Superior en Administración e Finanzas. 

Os obxectivos do Ciclo Superior de Técnico en Administración e Finanzas, veñen especificados no 

Decreto 2016/2012, do 4 de outubro, no artigo 9: 
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a) Analizar e confeccionar os documentos e as comunicacións que se utilizan naempresa, 

identificando a súa tipoloxía e a súa finalidade, para os xestionar. 

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa recoñecendo a 

súa estrutura, os seus elementos e as súas características, para os elaborar. 

c) Identificar e seleccionar as expresións de lingua inglesa propias da empresa,para 

elaborar documentos e comunicacións. 

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos enrelación co 

seu emprego máis eficaz no tratamento da información, para elaborardocumentos e 

comunicacións. 

e) Analizar a información dispoñible para detectar necesidades relacionadas coaxestión 

empresarial. 

f) Organizar as tarefas administrativas das áreas funcionais da empresa parapropor liñas de 

actuación e mellora. 

g) Identificar as técnicas e os parámetros que determinan as empresas, para clasificar, 

rexistrar e arquivar comunicacións e documentos. 

h) Recoñecer a relación entre as áreas comercial, financeira, contable e fiscal,para 

xestionar os procesos de xestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar a normativa e a metodoloxía aplicables para realizar a xestión contable e 

fiscal. 

j) Elaborar informes sobre os parámetros de viabilidade dunha empresa, recoñecer os 

produtos financeiros e os seus provedores, e analizar os métodos de cálculofinanceiros, para 

supervisar a xestión de tesouraría, a captación de recursos financeiros e o estudo de viabilidade de 

proxectos de investimento. 

k) Preparar a documentación e as actuacións que se deben desenvolver, interpretando a 

política da empresa, para aplicar os procesos administrativos establecidos na selección, na 

contratación, na formación e no desenvolvemento dos recursos humanos. 
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l) Recoñecer a normativa legal, as técnicas asociadas e os protocolos relacionados co 

departamento de recursos humanos, analizando a problemática laboral e adocumentación 

derivada, para organizar e supervisar a xestión administrativa dopersoal da empresa. 

m) Identificar a normativa, realizar cálculos, seleccionar datos, formalizar documentos e 

recoñecer as técnicas e os procedementos de negociación con provedores e de asesoramento a 

clientes, para realizar a xestión administrativa dos procesos comerciais. 

n) Recoñecer as técnicas de atención á clientela e ás persoas usuarias, e adecualas a cada 

caso, analizando os protocolos de calidade e imaxe empresarial ou institucional, para desempeñar 

as actividades relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, prazos e requisitos para tramitar e realizar a xestión administrativa 

na presentación de documentos en organismos e administracións públicas. 

o) Analizar e utilizar as oportunidades e os recursos de aprendizaxe relacionados coa 

evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, e as tecnoloxías. 

da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas 

situacións laborais e persoais. 

p) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se 

presentan nos procesos e na organización do traballo e da vida persoal. 

q) Tomar decisións de xeito fundamentado, analizando as variables implicadas,integrando 

saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a posibilidade deequivocación, para afrontar e 

resolver situacións, problemas ou continxencias. 

r) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación encontextos 

de traballo en grupo, para facilitar a organización e a coordinación deequipos de traballo. 

s) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación adaptándose aos contidos quese vaian 

transmitir, á finalidade e ás características das persoas receptoras, paraasegurar a eficacia nos 

procesos de comunicación. 

t) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental,propondo e 

aplicando medidas de prevención persoais e colectivas, de acordo coanormativa aplicable nos 

procesos de traballo, para garantir ámbitos seguros. 
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u) Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar resposta áaccesibilidade 

e o deseño universais. 

v) Identificar e aplicar parámetros de calidade nas actividades e nos traballos realizados no 

proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da avaliación e da calidade e ser quen de supervisar 

e mellorar procedementos de xestión de calidade. 

w) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresariale de 

iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha pequena empresaou emprender un 

traballo. 

x) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta 

o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática. 

 

4.- DECISIÓNS DE CARÁCTER XERAL SOBRE AS PROGRAMACIÓNS 

A principios de curso, e dentro dos prazos establecidos pola Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, os/as Xefes/as de Departamento das materias de ESO e Bacharelato, 

deberán presentar na Xefatura de Estudos as distintas programacións, nas que constarán, como 

mínimo os seguintes puntos: 

1. Introdución e contextualización.  

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

3. Concreción, se é o caso, dos obxectivos da materia para o curso. 

4. Concreción para cada estandar de aprendizaxe avaliable dos seguintes aspectos: 

Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, competencias 

clave e procedementos e instrumentos de avaliación. 

5. Concrecións metodolóxicas. 

6. Materiais e recursos 

7. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
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8. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan tomar 

en función dos resultados. 

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

pendentes. 

10. Organización dos procedementos que permitan ao alumnado acreditar os 

coñecementos necesarios en determinadas materias, en Bacharelato. 

11. Medidas de atención á diversidade. 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. 

13. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente. 

14. Actividades extraescolares e complementarias. 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación do documento e procesos de 

mellora. 

Todos os departamentos dispoñen dun modelo de programación ao que se deben axustar 

seguindo as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e do presente documento, e 

incorporando as propostas de mellora recollidas na memoria do curso anterior. 

 

Haberá unha programación por materia e nivel redactada en galego agás os departamentos 

específicos. As programacións de ciclos e formación profesional básica cumprimentaranse na 

aplicación correspondente. 

 

5.- DECISIÓNS DE CARÁCTER XERAL SOBRE A METODOLOXÍA 

Os obxectivos presentados obrigan ao centro a adoptar unha metodoloxía que permitan acadalos. 

Así pois, os distintos departamentos desarrollarán nas súas programacións as seguintes liñas 

metodolóxicas: 

- Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír paulatinamente os novos 

contidos a través de actividades de adquisición, repaso e reforzo. 
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- Relacionar os contidos curriculares coa vida cotiá próxima ao alumnado co obxectivo de 

crear interese e motivación. 

- Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade de razoamento e as 

iniciativas persoais. 

- Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación. 

- Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atención individualizada, 

desenvolvendo as medidas de reforzo, agrupamento e adaptacións curriculares que sexan 

precisas. 

- Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter formativo. 

- Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña unha iniciativa 

investigadora. 

- Potenciar a lectura e a busca de información e tratamento da información como fonte de 

coñecemento e entretemento. 

- Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a aprendizaxe de 

forma autónoma. 

- Potenciar as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo individual e o 

cooperativo. 

- Potenciar a aprendizaxe por proxectos. 

- Facer un uso habitual das TIC. 

- Recalcar o papel facilitador do profesorado. 

Por outra banda, será responsabilidade do equipo directivo: 

- Promover a coordinación metodolóxica e didáctica dos equipos docente para conseguir 

unha formación integral do alumnado. 

- Fomentar a cooperación entre os docentes para poñer en relevo o carácter global do 

coñecemento. 

- Planificar as actividades complementarias e extraescolares para reforzar a  aprendizaxe e a 

convivencia escolar. 
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- Establecer os tempos e os espazos que permitan orientar ao alumnado para que teña un 

mellor coñecemento das súas posibilidades académicas e profesionais. 

 

6.- CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora: 

• Continua:cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, 

estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a 

garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso 

educativo. 

• Formativo: será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos 

procesos de aprendizaxe. 

• Integradora: deberá terse en conta desde todas as materias a consecución dos obxectivos 

establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondentes. O 

carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de xeito 

diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe de cada una delas. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa 

práctica docente. Esta avaliación farase a través de dúas vías: 

 Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente feito de xeito conxunto por todo o 

alumnado do grupo e coordinado polo seu profesor/a titor/a. As conclusións desta 

avaliación levaranse á reunión da avaliación correspondente para a súa análise e 

recolleranse en acta. 

 Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente individual de cada profesor e 

materia, segundo estean recollidas na súa programación. As conclusións desta avaliación 

trataranse nunha reunión de departamento para a súa análise e recolleranse en acta. 
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7.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NA E.S.O. 

Todas as medidas de atención á diversidade establecidas polo centro están encamiñadas a que o 

alumnado acade as competencias básicas e os obxectivos xerais do curso ou etapa na que se 

atopen. No Centro contemplamos as seguintes medidas: 

- Desdobres  

Esta medida adoptarase principalmente en 1º e 2º de ESO para facilitar unha mellor integración 

do alumnado e en todas aquelas materias que permitan un maior aproveitamento dos recursos 

dos que dispón o centro. 

- Agrupamentos flexibles 

Esta medida adoptarase en 2º ESO. Consiste en facer desdobramentos transitorios por áreas. As 

áreas para desdobrar poderán ser: Lingua Castelá e Literatura, Matemáticas, Física e química e 

Xeografía e Historia. O alumnado pertencerá para todos os efectos ao seu grupo ordinario de 

referencia. O número máximo de alumnos no agrupamento será de 15. 

- Exención da Segunda lingua estranxeira en 1º e 2º de ESO.  

 O alumnado que presente claras dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en 

particular na área de Lingua, poderá quedar exento de cursar a materia común de Segunda Lingua 

Estranxeira. Neste caso, recibirá un reforzo educativo naqueles aspectos nos que se detectasen 

dificultades, logo do informe pertinente da persoa titora da etapa anterior coa colaboración do 

Departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada.A 

competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente, oídas as nais, os pais ou os/as 

titores/as legais do alumnado afectado pola medida.Nos seus documentos de avaliación figurará 

coa mención de exento/a. 

- Programas de Reforzo, Orientación e Apoio  

O obxectivo básico destes programas é conseguir que diminúa o fracaso escolar.  

O I.E.S. de Vilalonga está situado nun entorno rural cunha poboación moi dispersa e de moi 

heteroxéneo nivel socioeducativo. Isto fai que o acceso do alumnado a clases de reforzo e 

bibliotecas sexa moi limitado. Por outra banda, o noso centro dispón de servizo de transporte as 
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tardes do luns, mércores e xoves, o que fai posible que o alumnado de ensino secundario poida vir 

en horario non lectivo. Temos polo tanto capacidade e medios materiais para impartir programas 

de reforzo, orientación e apoio que permitan ao alumnado con dificultades académicas rematar 

con maior probabilidade de éxito o ensino secundario obrigatorio. O que garante o éxito deste 

tipo de programas é a dispoñibilidade de medios persoais e financeiros.  

O I.E.S. de Vilalonga ofrecerá ao seu alumnado as seguintes actuacións: 

 Reforzo nas materias instrumentais. 

Esta actuación está dirixida ao alumnado de 1º E.S.O. e contémplase que participe un 

máximo 15 alumnos que poden asistir a un ou a os dous ámbitos. No caso de que non se 

alcance o máximo de alumnos/as de 1º ESO poderase incorporar a este reforzo 

alumnado de 2º ESO. 

Impartiranse catro horas semanais fóra do horario lectivo de secundaria, de 16:15 a 

18:00, dúas de ámbito matemático-técnico e dúas de ámbito lingüístico, por profesores 

preferentemente con destino definitivo no Centro. Aqueles alumnos que teñan clase de 

apoio coa profesora terapéutica e teñan necesidades educativas especiais en horario 

ordinario, recibirán ademais dúas horas semanais fóra do horario lectivo de secundaria, 

de 16:15 ás 18:00.Inicialmente formarán parte deste grupo os alumnos propostos polos 

centros adscritos que presentan dificultades no proceso de aprendizaxe nas áreas 

instrumentais e os alumnos repetidores propostos pola xunta de avaliación. 

 

 Clases de recuperación de materias pendentes. 

Están dirixidas a todo o alumnado da E.S.O. cunha ou varias materias suspensas entre as 

seguintes: Inglés, C. Naturais, C. Sociais, Matemáticas, L. Galega, L. Castelá. Impartiranse 

dúas horas semanais de cada materia (unha de cada ciclo da E.S.O.) fóra do horario 

lectivo de secundaria de 16:15 ás 18:00 horas. Os profesores encargados destas clases 

serán preferentemente os Xefes de Departamento de cada materia. 

 

 Plan específico para o alumnado repetidor- Titorías de estudo na Biblioteca.Está 

dirixido a alumnos de 2º, 3º e 4º de ESO. Inicialmente formará parte deste grupo o 

alumnado repetidor, pero tamén poderán incorporarse ao programa todos aqueles 



 

43 
 

alumnos cuxas familias demanden este tipo de intervención, así como aqueles propostos 

pola xunta de avaliación. Impartiranse catro horas semanais fóra do horario lectivo de 

secundario de 16:15 ás 18:00, cada unha delas atendida por dous profesores, un de 

ámbito científico e un de ámbito lingüístico. Previamente á incorporación do alumno ao 

programa, as súas familias serán informadas persoalmente pola Coordinadora da 

Biblioteca da estrutura e finalidade do mesmo, así como das causas xustificadas polas 

cales se considera unha medida positiva para o alumno. 

Durante o mes de outubro, o profesorado encargado deste programa, en colaboración co 

Departamento de Orientación, elaborará un informe de cada alumno no que se farán 

constar as súas debilidades e fortalezas, as posibles causas que levaron á repetición do 

alumno/a así como propostas de medidas individualizadas que poderían tomarse 

(técnicas de estudo, plan semanal de traballo, realización de traballos dirixidos,....). 

No caso de que as familias non acepten a inclusión do alumno/a repetidor/a neste 

programa aplicaranse as decisións que cada departamento teña recollidas na súa 

programación para o alumnado repetidor. 

 

 Integración do alumnado estranxeiro.  
Para aquel alumnado que proveña doutro país e non teña dominio de ningunha das 

linguas oficiais da nosa Comunidade Autónoma,  levarase a cabo un reforzo educativo en 

Lingua Castelá e/ou Galega. 

 

 Actividades deportivas para a atención á diversidade. 

Estas actividades estarán organizadaspolo Departamento de Educación Física e 

desenvolveranse pola tarde (un día que non sexa o martes), en horario de 16.15 ata 

17.57.Esta iniciativa nace como complemento á materia de Educación Física e coa 

finalidade de satisfacer a demanda cada vez maior por parte da sociedade e do alumnado 

polas actividades físico-deportivas. Para iso, selecciona contidos da programación que 

contribúen a incorporar a educación física e a práctica do deporte nas súas vidas 

favorecendo o seu desenvolvemento persoal e social.  

 



 

44 
 

Deste xeito, inténtase abarcar un amplo espectro de alumnado :  

• Reforzo para o alumnado con máis dificultades. 

• Condición física cardiovascular para abordar o sobrepeso.  

• Reforzo nas pendentes para axudalos a superar a materia suspensa. 

• Atención á diversidade para adecuarse aos ritmos diferentes de aprendizaxe. 

• Perfeccionamento das habilidades traballadas para o alumnado con máis 
capacidades. 

Todas estas accións están abertas a todo o alumnado, pero indicadas para os pendentes, 

alumnado con necesidades de reforzo e de atención á diversidade ata un máximo de 30 

alumnos.O alumnado interesado apuntarase nunha lista e os pais/titores asinarán un 

permiso para asistir ás actividades. Pasarase lista todos os días e comunicaranse as faltas 

á Xefatura de Estudos e aos pais/titores, de modo que un alumno será dado de baixa da 

actividade no caso de chegar ás 3 faltas ou ter un comportamento inadecuado. 

 

 Obradoiro de Francés para 3º e 4º ESO 

Este obradoiro de 2ª lingua estranxeira enténdese como un espazo eminentemente 

práctico, mediante o que o alumnado de 3º e 4º de ESO deberá acadar un nivel medio-

alto (nivel A2/B1) de comunicación oral e escrita, centrado nos mesmos obxectivos deses 

cursos de 3º e 4º de ESO, pero orientado especificamente a que o alumnado de 3º de 

ESO obteña o nivel A2 e o de 4º de ESO o B1. 

Esta actividade estará organizada polo Departamento de Francés e desenvolverase pola 

tarde (un día que non sexa o martes) en horario de 16:15 h ata as 17:57 h.O alumnado 

interesado apuntarase nun listado, os pais/titores asinarán un permiso para asistir ás 

actividades e pasarase lista todos os días e comunicaranse as faltas a Xefatura de Estudos 

e aos pais/titores, de modo que unalumno será dado de baixa da actividade no caso de 

chegar ás 3 faltas ou ter un comportamento inadecuado. 
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- Plan de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento Académico. 

Os Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento constitúen unha medida de atención á 

diversidade que se pode desenvolven en segundo e terceiro de ESO e irán dirixidos 

preferentemente a alumnos e alumnas que presenten  dificultades relevantes de aprendizaxe non 

imputables á falta de estudo ou esforzo. 

Con este programa quérese posibilitar que o alumnado poida acadar os obxectivos xerais e o título 

de Graduado en ESO, mediante unha metodoloxía e uns contidos axeitados ás súas características 

e necesidades. Os contidos, actividades e materias organízanse de forma diferente á establecida 

con carácter xeral, así como a metodoloxía, que será específica para este alumnado. 

O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais a incorporación a 

un Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento dos/das alumnos/as que repetisen 

cando menos un curso en calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro curso de educación 

secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao segundo curso, ou que logo de 

cursar o segundo curso non estean en condicións de promoción ao terceiro. O programa 

desenvolverase ao longo dos cursos segundo e terceiro no primeiro suposto, ou só en terceiro 

curso no segundo suposto. 

Os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de educación secundaria obrigatoria, non 

estean en condicións de promoción ao cuarto curso poderán incorporarse excepcionalmente a un 

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir terceiro curso. 

 

8.- CRITERIOS XERAIS SOBRE A PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO 

ALUMNADO DE ESO 

Promoción. 

Segundo consta nodecreto 86/2015, do 25 de xuño,  no seu artigo 23: 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán 

adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna 
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respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das 

competencias correspondentes. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as 

medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou 

da alumna. 

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias 

cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando 

teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con 

avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e 

Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle 

impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables 

de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador. 

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con 

avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere 

que o alumno ou a alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas 

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que 

se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello 

orientador. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a 

alumna debe cursar en cada un dos bloques.  
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No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e 

Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias de 

dito bloque. 

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria obrigatoria 

consideraranse materias distintas. 

As excepcionalidades que marca este artigo serán discutidas pola Xunta de Avaliación, na 

avaliación extraordinaria, sempre e cando non haxa abandono por parte do alumno ou alumna 

dalgunha das materias con avaliación negativa e serán de aplicación se son aprobadas por polo 

menos dous terzos dos membros da xunta de avaliación. 

Criterios para decidir que un alumno/a abandonou unha materia: 

Considerase que un alumno ou alumna abandona unha materia cando se dea algunha das 

seguintes circunstancias: 

 Un número de faltas de asistencia sen xustificar superior ao dobre de clases semanais. 

 Non traer de forma reiterada o material necesario. 

 Non facer de maneira sistemática as tarefas encomendadas. 

 Non presentarse, sen xustificación, a dúas probas parciais de avaliación ou a unha proba de 
avaliación final (xuño ou setembro) ou facelo sen ningún interese. 

 

O profesorado titor deberá comunicarlle á familia, previo informe do profesorado da materia, 

estas circunstancias en dúas ocasións indicándolle as consecuencias que o abandono da materia 

trae nas decisións de promoción e titulación. A Xunta de Avaliación será a encargada de tomar a 

decisión sobre o abandono dunha materia. Isto poderase facer nas sesións de avaliación ou nunha 

xuntanza extraordinaria convocada ao efecto. 

 

Criterios de promoción no Plan de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento Académico: 

O alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento promocionará ao 

cuarto curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. 

Non obstante, poderá promocionar o alumnado que, tendo superados os ámbitos lingüístico e 

social e científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, e de maneira 
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excepcional en tres, sempre que o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir 

con éxito o curso seguinte. 

As excepcionalidades que marca este artigo serán discutidas pola Xunta de Avaliación, na 

avaliación extraordinaria, sempre e cando non haxa abandono por parte do alumno ou alumna 

dalgunha das materias con avaliación negativa e serán de aplicación se son aprobadas por polo 

menos dous terzos dos membros da xunta de avaliación. 

Titulación en educación secundaria obrigatoria. 

Para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria requirirase: 

Ter avaliación positiva en todas as materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, sempre 

que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. A estes efectos: 

a) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como 

materias distintas. 

b) Sen prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o equipo docente 

considere que o alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e 

adquiridas as competencias correspondentes. 

 

9.-CRITERIOS XERAIS SOBRE A PROMOCIÓN  E TITULACIÓN EN 

BACHARELATO 

Promoción 

Segundo consta nodecreto 86/2015, do 25 de xuño,  no seu artigo 35: 

1.- Os alumnos e alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan 

superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou 

alumna deban cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración 

autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e 

as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque. 
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Titulación 

Os alumnos e alumnas acadarán o título de Bacharelato cando teñan aprobadas todas as materias.  

No caso de que houbese cambio de modalidade nalgún dos cursos de bacharelato, ao finalizar 

segundo curso o alumnado deberá ter cursadas e superadas todas as materias xerais do bloque de 

materias troncais de cada un dos cursos da modalidade ou itinerario pola que remata; catro 

materias de opción do bloque de materias troncais das que polo menos tres deben ser da 

modalidade pola que remata, das cales dúas serán de segundo curso; a materia de educación 

física; a materia de libre configuración de Lingua Galega e Literatura e un mínimo de catro do 

bloque de materias específicas das cales dúas serán de primeiro e dúas de segundo. 

 

10.- CRITERIOS XERAIS SOBRE A PROMOCIÓN EN FP BÁSICA E CICLOS. 

Segundo a Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu 

artigo 4, punto 2: 

“O alumnado poderá formalizar a matrícula no segundo curso cando teña superados todos os 

módulos do primeiro curso ou se a suma da duración do módulo ou módulos pendentes non supera 

as 300 horas. 

En todo caso, cando un alumno ou unha alumna non logre a promoción deberá repetir os módulos 

profesionais non superados, para o cal deberá formalizar a matrícula no mesmo curso e  

incorporarase ao grupo de alumnado correspondente”. 

No caso da Formación Profesional Básica, o alumnado de primeiro curso terá promoción cando: 

a) Superase todos os módulos nalgunha das convocatorias establecidas. 

b) Os módulos profesionais asociados a unidades de competencia pendentes non supere o 20% do 

horario semanal e superase o módulo de Comunicación e Sociedade I ou o módulo de Ciencias 

aplicadas I. 

Con todo, deberá matricularse destes módulos pendentes de primeiro curso. 
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11.- CRITERIOS XERAIS SOBRE A PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO 

ALUMNADO DE ESA. 

Promoción 

O alumnado promocionará do módulo 3 ao módulo 4 do Nivel II de Educación de Adultos cando 

supere os obxectivos de todos os ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nun dos ámbitos 

de coñecemento. 

 O alumnado que non promocione ao módulo 4 ou que promocione  cun ámbito suspenso,  terá 

unha avaliación extraordinaria no mes de maio. Se tras esta avaliación non supera os ámbitos 

pendentes poderá cursarlos no curso seguinte.  

Titulación 

Será proposto para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria o alumnado que 

cumpra as seguintes condicións: 

1.Ter cualificación positiva en todos os  ámbitos de coñecemento dos módulos 3 e 4. 

2.Ter un ámbito suspenso do módulo 4 (na avaliación extraordinaria), cumprindo os requisitos de: 

• Acadar globalmente as competencias básicas e os obxectivos establecidos  no ensino 

para persoas adultas. 

• Asistencia as clases, interese, bó comportamento, traballo diario, etc. 

• Non mostrar un reiterado abandono dalgunha materia do ámbito avaliado 

negativamente. 

• Acadar unha nota mínima de 3 no ámbito avaliado negativamente. 

 

12.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

O alumnado que promocione de curso sen ter superadas todas as materias debe seguir un 

programa de reforzo para recuperalas e deberá superar a avaliación correspondente. 
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1. Na ESO cada Departamento ofrecerá, sempre e cando haxa disposición horaria, clases de 

recuperación durante todo o curso académico. 

2. Realizaranse, como mínimo, dous exames e, para o alumnado que o precise, un exame 

final no mes de maio. Ademais haberá un exame extraordinario en Setembro. 

3. Os Departamentos poderán establecer nas súas programacións didácticas actividades 

complementarias que se poderán ter en conta no proceso de avaliación de materias pendentes, 

pero sempre se respectará o dereito do alumnado aos exames antes sinalados. 

4. O calendario de exames será establecido e comunicado pola Xefatura de Estudos. 

5. No caso particular do alumnado de Diversificación Curricular, o profesorado do curso 

realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan a recuperación das materias 

pendentes ao longo do desenvolvemento do programa, sendo a avaliación competencia do 

profesorado que imparte clase nel, coa colaboración dos departamentos implicados. 

6. No caso particular do alumnado que entre no programa de Diversificación de terceiro de 

ESO e teña pendentes as materias de Música ou Segunda Lingua Estranxeira, estes departamentos 

elaborarán as actividades correspondentes para a súa recuperación. 

7. A Xefatura de Departamento será a encargada de coordinar todo o proceso de 

recuperación de pendentes do seu departamento didáctico, se ben poderá delegar nos restantes 

membros algunhas destas actividades. A Xefatura será en todo caso a responsable última de todos 

cantos aspectos se refiran ao proceso de recuperación de materias pendentes do seu 

departamento. 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Ao comezo de cada curso escolar os departamentos entregarán á Vicedirección unha proposta de 

actividades extraescolares e complementarias previstas para ese curso. Nunha Comisión 

Pedagóxica convocada ao efecto estudaranse todas as propostas e decidirase que actividades se 

realizarán. Á hora de establecer as que se van levar a cabo farase un reparto o máis homoxéneo 

posible a fin de evitar unha gran disparidade entre os diferentes cursos, sobre todo na ESO. 

Establecerase un máximo de actividades para cada curso. 
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Cada proposta de actividade ten que ir acompañada dos seguintes apartados: 

• Nome da actividade cunha descrición da mesma. 

• Alumnado ao que vai dirixida. 

• Data e temporalización prevista. 

• Profesorado acompañante. 

• Obxectivos que se pretenden acadar coa actividade. 

Para poder desenvolver as actividades aprobadas, o departamento organizador deberá comunicar 

á Vicedirección, cunha antelación mínima de 15 días, a proposta da actividade extraescolar ou 

complementaria, na que constarán o nome da actividade e unha breve descrición da mesma, 

alumnado ao que vai dirixido, data e temporalización, recursos previstos necesarios e presuposto 

dos mesmos se é o caso, profesorado responsable e profesorado responsable e obxectivos que se 

pretenden acadar. 

Aspectos que hai que ter en conta na realización das actividades: 

• As actividades serán propostas para todo o alumnado de cada nivel educativo. 

• As actividades que se leven a cabo no propio Centro son obrigatorias para todo o 

alumnado, que estará acompañado polo profesorado que teña clase a esas horas. 

• O profesorado organizador será o encargado de repartir e recoller as autorizacións 

necesarias para as saídas e o importe que tivera que abonar o alumnado. 

• Cunha antelación mínima de tres días, para cada saída, será entregado na Vicedirección un 

listado e as autorizacións do alumnado participante. 

• Nas saídas o número de profesores acompañantes debe ser de un por cada vinte alumnos, 

cun mínimo sempre de dous profesores. 

• O alumnado non poderá ir a unha actividade fóra do Centro se non conta coa autorización 

expresa e por escrito do seu pai/nai ou titor legal. 

• As actividades serán anunciadas nun lugar específico da sala de profesores e nas 

respectivas aulas. 

Ao rematar as actividades o profesorado responsable presentará o ante posible na Vicedirección 

unha memoria da actividade. 
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14.- MECANISMOS DE REVISIÓN E MODIFICACIÓN DO PRESENTE 

DOCUMENTO. 

Este documento poderá ser revisado anualmente. No mes de abril, o profesorado, alumnado e 

persoal laboral, a título individual ou colectivo, poderá presentar emendas parciais perante a 

dirección do Centro, que as levará durante o mes de maio a un claustro extraordinario para a súa 

discusión. As que resulten aprobadas por maioría simple serán levadas ao último Consello Escolar 

do curso académico para a súa revisión e inclusión no documento. 

As modificacións aprobadas entrarán en vigor ao comezo do curso académico seguinte. 
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