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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Indicacións sobre a memoria final 2021/22 e a programación didáctica 2022/23 

1. Documentos facilitados para a súa cumprimentación:  

Coa intención de facilitarmos o labor á hora de cubrir os documentos oficiais do centro, desde a dirección 

facilítanse unhas plantillas coas seguintes vantaxes: 

a. Existencia dos elementos corporativos que identifica o noso centro, unificando formatos. 

b. Existencia dun auto índice, isto é, que se xera automaticamente independentemente das follas 

que teña o documento.  (co fin de telo actualizado só tes que picar sobre o mesmo co botón 

dereito do rato e darlle á opción de “actualizar campos” e despois a “actualizar toda a táboa”). 

c. Existencia de autopaxinado, cabeceira e pe de páxina.  (Para actualizar os datos do departamento 

no pe de páxina, precisas picar dúas veces sobre a palabra “departamento de ...”). 

d. Ante calquera dúbida ou problema co documento, ponte en contacto coa dirección. 

e. Este documento está elaborado en Word 2019, (sendo compatible desde o Word 2007) polo que 

pode dar problemas con outras suites de ofimática. 

f. Corta, copia e/ou pega do teu documento (coa opción “manter só texto”), e/ou escribe o contido 

en cada un dos apartados e listo.  

2. Breves indicacións: 

a. Recoméndase que a memoria final non exceda de 10/15 páxinas, segundo o número de materias 

e/ou niveis impartidos, inclusive PMAR ou PDC. 

b. Recoméndase que a programación non exceda de 70/100 páxinas, segundo o número de 

materias e/ou cursos impartidos, inclusive PMAR ou PDC.  

i. Anexos á programación: 

1. En documento PDF: 

a. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción. 

b. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación 

das materias pendentes. 

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

a. Actividades complementarias e extraescolares programadas para cada curso. 

b. Contribucións ao plan de convivencia (PC) 

c. Contribucións ao proxecto lingüístico de centro (PLC) 

d. Contribucións ao proxecto lector (PL) 

e. Contribucións ao plan anual de lectura (PAL) 
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f. Contribucións ao plan dixital de centro (PDC) 

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

c. Para garantir a integridade da memoria e da programación é preciso que sexan presentadas en 

formato PDF. Coa fin de facilita-la conversión, tódolos ordenadores do centro dispoñen dun 

convertedor que funciona a modo de impresora virtual. Simplemente temos que imprimi-lo 

documento elixindo esta “impresora virtual”, poñer o nome ao documento e xerarase o 

devandito documento PDF. Tamén funciona “gardar como” e elixir en formato “PDF”. 

d. Os documentos presentaranse unicamente en soporte electrónico a través do foro de 

coordinación da CCP na aula virtual IX2-AV para ter reflectida a data e hora de entrega. 

3. Prazos de entrega: 

a. Memoria final, até as 15h do 29 de xuño. (a aprobar no claustro e consello escolar de final de curso). 

b. Programación didáctica, até o 18 de setembro. 

i. Cursos impares LOMLOE  a través da aplicación https://www.edu.xunta.gal/proens/ 

ii. Cursos pares LOMCE  de xeito tradicional. 

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 8/2013, de 9 de 

decembro, para a mellora da calidade educativa. 

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

c. (Pendente de publicación as instrucións para o curso académico 2022/23) 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 de Galicia.  

d. (Pendente de publicación as instrucións para o curso académico 2022/23) RESOLUCIÓN do 17 de xuño 

de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para 

o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 

e. Instrucións da Inspección educativa conforme ao plan de avaliación e mellora (PAM) do curso 2021/22 

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

https://www.edu.xunta.gal/proens/

