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IES A Xunqueira II 

Programacións didácticas. 

1. Formato e procedemento: 

a. Debemos utilizar as plantillas corporativas dispoñibles en http://plantillas.iesaxunqueira2.com/. 

b. Lembramos que deben ser entregadas en formato PDF a través do foro da CCP na AV-IX2 dispoñibles en 

http://foros.iesaxunqueira2.com/. 

2. Prazo de entrega: 

a. Até o 15 de setembro. (tense que aprobar no claustro inicial de curso) 

i. Lembrade que está prevista a súa realización online máis aínda non recibimos indicacións. 

Anexos da programación didáctica. 

1. Anexos a presentar: 

a. En documento PDF: 

i. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción. 

ii. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

b. En formato editable (word, odt...) 

i. Actividades complementarias e extraescolares programadas para cada nivel. 

ii. Contribucións ao plan de convivencia (PC) 

iii. Contribucións ao proxecto lingüístico de centro (PLC). 

iv. Contribucións ao proxecto lector (PL). 

v. Contribucións ao plan anual de lectura (PAL). 

vi. Contribucións ao proxecto de educación dixital (PED). 

vii. Contribucións ao plan de atención á diversidade (PAD) 

2. Prazo de entrega: 

O mesmo que o da programación didáctica, isto é, o 15 de setembro. 

Asdo.:  A xefa de estudos. Dª Olga López Míguez. 

Normativa aplicable: 

a. Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 3/2020, de 29 de 

decembro, de Educación. 

b. Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

c. ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (Art. 3 e 15) 

d. Informe do Servizo Territorial de Inspección educativa de 7 de abril de 2016. 

e. Instrucións da Inspección educativa conforme ao plan de avaliación e mellora (PAM) do curso 2018/19. 

f. Normas de organización e funcionamento do IES A Xunqueira II. 
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