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Notas: (Lembra borrar estas notas antes de converter o arquivo en formato PDF) 

1. As programación didácticas (en adiante PD) incorporaran as aprendizaxes 
imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como unha transición posible 
ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

2. As PD elaboraranse contemplando os posibles escenarios en función da situación 
sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial. 

3. No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que 
favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas medidas 
estarán a proposta de tarefas globalizadas que requiran da posta en practica de 
todas as competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC 
como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o 
pensamento crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, 
entre outras. 

4. Para a elaboración das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP, 
consideraranse os seguintes criterios: 

a) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 

b) Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo 
curso escolar. Recoméndase o seu desenvolvemento desde un enfoque 
competencial e a través de propostas metodolóxicas activas e axustadas as 
necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a colaboración 
e a participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 

c) Constarán as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese 
requirir, identificando de forma expresa aqueles aprendizaxes 
imprescindibles para a adquisición das competencias clave, así como o 
deseño de tarefas globais e as estratexias e instrumentos de avaliación mais 
adecuados para a consecución deste obxectivo. 

d) Revisión dos obxectivos de area ou materia en cada nivel, así como das 
competencias clave que o alumnado poderá lograr como consecuencia da 
adaptación das programacións. 

5. Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo e ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen 
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prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de atención a diversidade que se 
poidan establecer. 

6. Os plans de reforzo e recuperación formarán parte das programacións didácticas, 
así como da PXA. 

7. En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización 
preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma 
presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e 
potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliación continua. 

8. Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que 
permitan determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre 
adecuándose as modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial. 

1. Introdución 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

(Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman 

parte dos perfís competenciais) 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

3. Concreción, de se-lo caso, dos obxectivos para o curso 

 (Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva. No caso das linguas, Castelá + Galego, Inglés + 

Francés + Portugués, teranse de coordinar para acordar a terminoloxía a empregar e evitar a 

repetición do tratamento dos estándares) 

1. Temporalización 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 
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3. Procedementos e instrumentos de avaliación 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Relación de materiais 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. ... 

Relación de recursos didácticos 

1) . 

2) . 

3) . 

4) . 

5) ... 

7. Criterios sobre a avaliación e a cualificación 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

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

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva. Engadirase un modelo so respecto) 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes, de ser o caso 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 
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10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato 

(No seu caso, explicación do apartado.  En caso contrario poñer “non é de aplicación”) 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 
como consecuencia dos seus resultados 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva. De houber probas escritas, estas sempre serán 

unificadas.  Pódense engadir modelo de proba escrita) 

12. Medidas de atención á diversidade 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

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

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas 

(As previstas, cunha explicación do apartado, concreta e obxectiva) 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en 
relación cos resultados académicos e procesos de mellora 

(Explicación do apartado, concreta e obxectiva. Engadirase un modelo so respecto) 

16. Normativa 

• DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• (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 na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• (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. 


	Notas: (Lembra borrar estas notas antes de converter o arquivo en formato PDF)
	1. Introdución
	2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
	3. Concreción, de se-lo caso, dos obxectivos para o curso
	4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe
	1. Temporalización
	2. Grao mínimo de consecución para superar a materia
	3. Procedementos e instrumentos de avaliación

	5. Concrecións metodolóxicas que require a materia
	6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar
	7. Criterios sobre a avaliación e a cualificación
	8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente
	9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes, de ser o caso
	10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato
	11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados
	12. Medidas de atención á diversidade
	13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda
	14. Actividades complementarias e extraescolares programadas
	15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora
	16. Normativa

