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1. CONTEXTO DO CENTRO 

 

O IES Campo de San Alberto está situado na vila de Noia, cunha poboación de case 15.000 

habitantes repartidos en 37,2 km2.  Trátase dunha comarca de eminente carácter urbano, na que 

as actividades agropecuarias de subsistencia tenden a desaparecer fronte a un sector industrial, 

pesqueiro e, sobre todo terciario, en franco crecemento.  

O motor económico da vila noiesa está centrado en dous sectores: o sector servizos e o 

sector primario. No sector servizos destaca o comercio, xa que Noia é un pobo de tradición 

comercial.No sector primario a actividade económica por excelencia é o marisqueo, do cal viven 

numerosas familias. 

É o sector terciario o que maior porcentaxe de poboación ocupa, próximo xa ao 50%. A oferta de 

servizos localízase fundamentalmente na vila de Noia, seguida das de Porto de Son e Outes. A 

actividade comercial, os transportes e, sobre todo, as relacionadas co sector turístico son as que 

teñen unha maior importancia na economía da comarca, especialmente durante os meses de 

verán nos que se incrementa notablemente a súa poboación.A pesar da crecente importancia que 

o turismo está a ter nos últimos anos, este sector aínda non monopoliza a economía da localidade. 

Non obstante, existen diversos establecementos hoteleiros dispersos pola vila, así como 

numerosos bares e restaurantes. 

As perspectivas socioeconómicas deberían pasar por ser as dun concello situado no 

entorno dun territorio privilexiado: o eixo atlántico, vertebrado pola autoestrada entre Ferrol e Tui. 

Esta situación de privilexio debería influír de forma positiva no devir noiés, xa que o máis dinámico 

dos nodos do eixo, Santiago de Compostela, está situado a menos de 35 quilómetros de Noia. A 

nova vía de alta capacidade Brión-Noia, de más de 17 Km. de lonxitude, constitúe o principal eixo 

de comunicación entre Noia e Santiago de Compostela.A mellora das comunicacións e da 

infraestrutura hoteleira; a xestión e posta en valor do patrimonio cultural e da continuación do 

camiño de Santiago ata o mar, seguindo en sentido inverso o percorrido de romeiros medievais; a 

rehabilitación racional do casco histórico, cunha oferta de vivendas para primeira residencia e a 

recuperación e revitalización do espazo natural da ría e o seu entorno, son os primeiros pasos para 

desenvolver unha industria da cultura e do lecer, cun tecido empresarial dinámico e moderno, foco 

de atracción para reter ás novas xeracións e frear a tendencia migratoria. Asemade, será preciso 

deseñar e aplicar programas para manter un turismo continuo e de calidade ao longo de todo o 

ano, máis aló da temporada de verán.O carácter de centro comarcal tradicional con clara 

especialización comercial terá que afrontalas novas formas de comercialización con diversas 

alternativas de consumo, novas canles de comunicación, novas tecnoloxías e modalidades de 

compra. 

A prioridade do IES Campo de San Alberto neste contexto será atopar o xeito de mellor servir ao 

futuro da colectividade cidadá, das familias, que temos por referencia no proceso educativo. As 

propostas  didácticas que deseñe o IES, os proxectos de futuro, os obxectivos educativos a acadar, 

deben estar condicionados polo que a sociedade nos demanda, polas expectativas de 

desenvolvemento futuro que se están a programar no ámbito socio-económico do concello ou 

comarca. O fracaso escolar, a marcha da xuventude por necesidades económicas, a emigración, a 

perda de poboación,  as actividades económicas emerxentes, ...  son os elementos a ter presente 

no noso Proxecto Educativo. 
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2. CRITERIOS XERAIS COMÚNS NA ESO E BACHARELATO 

2.1. ADECUACIÓN OBXECTIVOS XERAIS DE CADA ETAPA AO CONTEXTO  E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA BACHARELATO 

En canto aos obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria, 

temos o Decreto 86/2015.     

Artigo 10. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 

alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

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. 

b) 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. 

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. 

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. 

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, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer 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 

En canto aos obxectivos xerais do Bacharelato temos o 

Decreto 86/2015: 

 Artigo 26. Obxectivos 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lle permitan: 

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. 

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. 

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. 

l) 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. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 

creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 

cultural. 

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

desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e 

hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da 
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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, 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) 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 nun 

contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e 

inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e 

mellora no contexto dun mundo globalizado. 

A continuación destácanse as finalidades educativas do noso Proxecto Educativo. Éstas 

están en plena consonancia cos obxectivos sinalados así coma contextualizados no noso entorno e 

tendo en conta as características do alumnado do IES Campo de San Alberto:  

 

1. Promover a educación na liberdade e no pluralismo, a tolerancia e o respecto ás 

diferenzas individuais e colectivas, de acordo con valores éticos e morais. Formar no respecto dos 

dereitos e liberdades fundamentais e na igualdade de dereitos e oportunidades. 

2. Desenvolver o espírito crítico, a racionalidade e a súa autonomía persoal, e acadar unha 

formación profesional e cívica útil para a incorporación madura e en condicións á sociedade. 

3. Fomentar a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así coma 

coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos.  

4. Potenciar o desenvolvemento das capacidades individuais para favorecer o progreso 

persoal e futuro profesional. A capacitación para o exercicio de actividades profesionais. 

5. Facilitar a creación e desenvolvemento da organización e asociación do alumnado. 

6. Estimular a competencia persoal e a colaboración mutua. A educación no mérito e 

esforzo persoal e cooperativo. 

7. Transmitir coñecementos e conseguir do alumnado unha actitude aberta e receptiva aos 

cambios que o progreso e a técnica nos achegan. 

8. Fomentar e valorar o interese polo bo funcionamento do centro e demais institucións da 

sociedade. 

9. Contribuír ao pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades do alumnado. 

A potenciación da súa creatividade, iniciativa e espírito emprendedor.  

10. Educar para a convivencia democrática, para a prevención e resolución pacífica dos 

conflitos, para a paz, a cooperación e a solidariedade. 

11. Contribuír á adquisición de valores que propicien o respecto cara os seres vivos, o 

medio ambiente, o desenvolvemento sostible e os hábitos saudables. 

12. Formar para a comunicación en galego, castelán e nunha ou máis linguas estranxeiras. 

A formación no respecto á pluralidade lingüística e cultural do noso entorno. A visión da 

interculturalidade como un elemento enriquecedor da nosa sociedade. 
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13. Educar para a participación activa na vida económica, social e cultural con actitude 

crítica e responsable, e con capacidade de adaptación ás situación cambiantes da sociedade do 

coñecemento. 

14. Fomentar a mellora continua como estilo de traballo e valor de superación constante. 

2.2. CONCRECIÓN DO HORARIO. CRITERIOS XERAIS 

Calendario e Horario. 

O calendario escolar dos centros sostidos con fondos públicos concretarase anualmente 

pola Consellería de Educación, fixando un mínimo de 175 días lectivos para o ensino obrigatorio. 

No cómputo do calendario escolar incluiranse os días adicados ás avaliacións finais de cada etapa.  

O calendario de 2º de Bacharelato quedará fixado segundo o calendario da CIUG. 

O horario escolar semanal para o alumnado da ESO e Bacharelato comprenderá 32 sesións lectivas, 

distribuídas en 6 sesións en quenda de mañá de luns a venres e 2 sesións en quenda de tarde os 

luns, de 50 minutos de duración. Na ESO está incluída a sesión lectiva destinada á titoría.  

Despois de cada 2 sesións lectivas haberá un descanso de 20 minutos. 

2.3. ELECCIÓN DOS MATERIAIS CURRICULARES. CRITERIOS XERAIS 

 

Os materiais curriculares deberán reflectir e fomentar o respecto aos principios, valores, 

liberdades, dereitos e deberes constitucionais, así coma os principios e valores declarados nos 

textos legais: Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación; a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de 

decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero; a Lei Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes; Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega 

para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero, valores aos que debe axustarse 

toda a actividade educativa. 

Na ESO os libros de texto e demais materiais curriculares adoptados para un determinado curso 

non poderán substituírse por outros durante un período mínimo de 6 anos. Excepcionalmente, por 

razóns debidamente xustificadas (como a imposibilidade de adquirir os materiais a causa da falta 

de distribución ou debido a cambios producidos pola evolución científica que alteren 

considerablemente os seu contido), poderán cambiarse antes dos seis anos, previa autorización. 

Para elo, a dirección do centro, antes da finalización do prazo de vixencia, informará ao Consello 

Escolar e remitirá a proposta á Delegación Provincial de Educación, quen, á vista do informe da 

Inspección Educativa, ditará a oportuna resolución nun prazo de 20 días hábiles. 

 

No noso IES procurarase que os recursos didácticos cumpran os seguintes criterios: 

- Adaptados ás características cognitivas, perceptivas e afectivas do alumnado. 

- Facilitadores da adquisición das competencias claves. 

- Innovadores coa introdución das TIC. 

- Motivadores: atractivos, útiles, que esperten o interese. 

- Estruturadores da realidade: enmarcados no contexto, que permitan a conexión entre 

currículo e realidade, entre o mundo exterior e o microcosmos da aula. 

- Configuradores da realidade cognitiva: que promovan o feito de pensar, que posibiliten a 

xeración de aprendizaxes. 

- Facilitadores da acción didáctica: que permitan e favorezan a toma de decisións do 

profesorado e eviten que este se converta nun mero aplicador de propostas alleas. 
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- Formativos: que propicien o protagonismo do alumnado, mobilicen unha ampla gama de 

recursos e permitan a construción das aprendizaxes. 

- Que teñan diferente grao de dificultade ou se podan empregar para atender diferentes 

necesidades. 

- Recursos persoais, formados por todos aqueles profesionais, tanto compañeiros/as ou 

persoas que desempeñan fóra do centro o seu labor, como axentes sociais ou profesionais de 

distintos sectores, que poden axudarnos en moitos aspectos ao que o alumnado aprenda 

multitude de coñecementos. 

- Recursos materiais impresos, audiovisuais e informáticos. 

- A biblioteca escolar é un lugar fantástico onde se atopan moitos recursos didácticos para 

a súa utilización. 

- A prensa constitúe un recurso didáctico, xa que a través dela é moi sinxelo amosar a 

realidade do mundo, os problemas que cada día temos e aos que nos enfrontamos. 

- O cine e a música como recursos didácticos imprescindibles. 

- Como recursos informáticos deben empregarse materiais didácticos que se presenten 

mediante as ferramentas tecnolóxicas que son de uso común para o alumnado, materiais 

innovadores ben pensado e fabricados especialmente para ensinar e aprender de xeito que capten 

a atención do alumnado e lle permitan chegar a adquirir determinados conceptos e contrubuír ao 

desenvolvemento do seu pensamento lóxico ao mesmo tempo que se sintan motivados coa súa 

aprendizaxe. Merece un lugar destacado a Pizarra Dixital e o Proxecto Edixgal. 

- Laboratorios para a experimentación, imprescindibles para a aprendizaxe da ciencia. 

2.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO 

O Plan de Atención á Diversidade do noso centro (consultar Anexo IV) enmárcase nos 

principios de interdisciplinariedade e traballo en equipo, baseado nun enfoque sistémico, que 

outorga unha gran importancia ao contexto, tendo en conta todos os elementos da Comunidade 

Educativa, tratando de anticiparnos á aparición de dificultades a través dun enfoque preventivo, 

intervindo desde unha formulación construtivista e colaborativa, planificando as nosas 

intervencións tendendo ao equilibrio entre actuacións globais e individuais, complementando así a 

acción titorial do docente.  

Nesta mesma liña, dito plan é froito do consenso con todos os membros da Comunidade 

Educativa, e para a súa elaboración tivéronse en conta, ademais dos criterios establecidos polo 

Claustro, as achegas dende as titorías, dos membros do Departamento de Orientación e as 

directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica, as conclusións e propostas de mellora do 

curso anterior, recollidas na Memoria Anual. O Departamento de Orientación colabora co Equipo 

Directivo e o profesorado nas propostas de medidas de atención á diversidade de carácter xeral e 

específico que se poidan adoptar para mellorar o proceso de E-A. Tenta establecer e aplicar, en 

colaboración cos Departamentos Didácticos e Xefatura de Estudos, os plans específicos que 

redunden en beneficio da convivencia da comunidade educativa e o incremento do nivel 

académico do alumnado.  

Todo o alumnado do centro será beneficiario das medidas ordinarias de atención á 

diversidade e só o seguinte grupo de alumnos e alumnas das medidas extraordinarias, ademais da 

súa atención polos membros que forman parte do Departamento de Orientación:  

- Alumnado con necesidades educativas especiais (ANEE). 

- Alumnado con dificultades de aprendizaxe (D.A.). 

- Alumnado necesitado de compensación educativa (ANCE) (entre eles os inmigrantes que 

descoñecen a lingua española). 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/system/files/u95/PXAD.pdf
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- Alumnado de altas capacidades. 

- Alumnado en risco de abandono prematuro do sistema educativo. 

- Alumnado que presente problemas persoais que incidan negativamente no seu progreso 

académico. 

 

MEDIDAS ORDINARIAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

-Adecuación da estrutura organizativa do centro. 

-Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao 

alumnado. 

-Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais… 

-Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación. 

-Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións 

destinadas á mellora. 

-Desdobramento de grupos. 

-RE e apoio do profesorado con horario. 

-Programas de enriquecemento curricular. 

-Programas de RE nas instrumentais. 

-Programas específicos personalizados. 

-Programas de habilidades sociais, 

-Adaptacións curriculares. 

 

-Agrupamentos flexibles. 

 

-Apoio ao profesorado PT/AL. 

 

-Flexibilización da duración do período de escolarización.   

 

-PMAR 

-FP BÁSICA 

 

- Grupos de adquisición de linguas. 

-Atención educativa alumnado con dificultades de asistencia 

continuada ao centro. 

-Grupos de adaptación de competencia curricular. 

 

2.5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

O alumnado que promocione ao seguinte curso sen superar todas as materias deberá 

matricularse das materias non superadas, seguirá os programas de reforzo ou as medidas de 

recuperación que establezan os departamentos didácticos e deberán superar as avaliacións 

correspondentes aos devanditos programas ou medidas.  

O programa de reforzo organizarase para cada alumno e alumna tendo en conta as 

dificultades de aprendizaxe que motivaron a non superación da materia.  

Para a avaliación das materias non superadas teranse en conta os progresos que o alumno 

ou alumna realice nas actividades do programa de reforzo, así como a súa evolución nas materias 

correspondentes no curso seguinte.  

Os programas de reforzo poderán consistir en probas escritas, traballos ou o progreso na 

materia correspondente no curso seguinte. Cada departamento, nas súas programacións 

didácticas, establecerá as características dos seus programas de reforzo. Todos os departamentos 

ao comezo de curso nomearán á persoa ou persoas que se responsabilizarán da atención ao 

alumnado con materias pendentes. É función de cada departamento habilitar o curso de materias 

pendentes na Aula Virtual do centro para matricular ao alumnado, facer o seu seguimento e 

facilitar o material didáctico. 

Corresponderá tamén aos departamentos didácticos establecer as medidas 

correspondentes para que o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso supere as 

dificultades detectadas e as aprendizaxes non adquiridas. O seguimento destas medidas 

corresponderá ao docente da materia correspondente.  

Xefatura de Estudos en coordinación co docente encargado da coordinación das probas de 

avaliación de materias pendentes, fixarán un calendario de exames finais de materias pendentes, 

que poderá ser usado polos departamentos para avaliar a aquel alumnado que non obtivese 

avaliación positiva nas actividades de reforzo programadas ao longo do curso.  
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO) 

3.1. DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULUM. CRITERIOS XERAIS 

3.1.1. Organización das ensinanzas na ESO. 

A etapa da Educación Secundaria Obrigatoria comprende 2 ciclos: o primeiro, de 3 cursos 

escolares, e o segundo, de 1 curso. Estes 4 cursos seguiranse, ordinariamente, entre os 12 e os 16 

anos de idade. O segundo ciclo ou 4º curso da ESO terá un carácter fundamentalmente 

propedéutico, de preparación para a seguinte etapa educativa (realización do Bacharelato ou 

Formación Profesional). 

A ESO organízase en materias coa finalidade de que o alumnado acade os obxectivos 

educativos e desenvolva as competencias clave. O tratamento dos contidos terá un carácter global 

e integrador. 

Conforme ao establecido no artigo 12 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, na ESO as materias 

agruparanse en tres bloques: troncais, específicas e de libre configuración. 

- PRIMEIRO CICLO: comprende os cursos 1º, 2º e 3º. 

Para facilitar a adquisición das competencias en comunicación lingüística e matemática ao 

alumnado que presente desfase curricular e dificultades xerais de aprendizaxe, poderase propoñer 

nos dous primeiros cursos a exención da Segunda Lingua Estranxeira para que o alumnado poda 

cursar Reforzo en Linguas e Reforzo en Matemáticas. Para esta orientación, que non será 

vinculante, terase en conta a seguinte información: os resultados da avaliación do último curso da 

educación Primaria (no caso do alumnado de 1º curso); os resultados da avaliación inicial ou final 

de cada curso, especialmente nas materias de tipo lingüístico ou matemático; a información 

proporcionada polo equipo docente actual ou de cursos anteriores. 

- SEGUNDO CICLO: 4º curso. 

No segundo ciclo poderase escoller entre dous itinerarios: 

a) Ensinanzas Académicas, para a iniciación ao Bacharelato. 

b) Ensinanzas Aplicadas para a iniciación á Formación Profesional. 

A estes efectos non será vinculante a opción escollida no 3º curso. O alumnado deberá poder 

acadar os obxectivos da etapa e o grao de adquisición e desenvolvemento das competencias 

correspondentes tanto pola opción das ensinanzas académicas como polas aplicadas. 

O alumnado que curse a opción de Ensinanzas académicas poderá elixir a materia de Tecnoloxía do 

bloque de materias troncais da opción de Ensinanzas Aplicadas. Esta materia será considerada 

como específica a efectos da avaliación final da ESO. 

 

1º ESO – MATERIAS / SESIÓNS SEMANAIS 

Lingua Castelá e Literatura 4   Bioloxía e Xeoloxía 4  Educación Física 2  

Lingua Galega e Literatura 4  Xeografía e Historia 3  Relixión ou Valores Éticos /Bilingüe 1 

1ª Lingua Estranxeira – Inglés 3  2ª Lingua Estranxeira – Francés  2  
Libre Configuración: Climántica, 

Obr.Prensa, Obr. Musical/Bilingüe 
1 

Matemáticas 5  Ed. Plástica, Visual e Audiovisual 2  Titoría 1 
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2º ESO – MATERIAS / SESIÓNS SEMANAIS Música / Bilingüe 2 

Lingua Castelá e Literatura 3 Física e Química 3 Tecnoloxía 3 

Lingua Galega e Literatura 3 Xeografía e Historia 3 Relixión ou Valores Éticos / Bilingüe 1 

1ª Lingua Estranxeira – Inglés 3 2ª Lingua Estranxeira – Francés 2 Libre Configuración 1 

Matemáticas 5 Educación Física 2 Titoría 1 

 

3º ESO Física e Química 2 Música / Bilingüe 2 

Lingua Castelá e Literatura 3 Xeografía e Historia 3 Tecnoloxía 2 

Lingua Galega e Literatura 3 Matemáticas Académicas / Aplicadas 4 Cultura Clásica / Francés 2 

1ª Lingua Estranxeira – Inglés 3 Educación Física 2 Relixión  ou Valores Éticos / Bilingüe 1 

Bioloxía e Xeoloxía / Bilingüe 2 Ed. Plástica, Visual e Audiovisual 2 Titoría 1 

 

4º ESO– MATERIAS / SESIÓNS SEMANAIS 

Lingua Castelá e Literatura 3 Xeografía e Historia 3 Relixión ou Valores Éticos/Bilingüe 1 

Lingua Galega e Literatura 3 Educación Física  2 Titoría 1 

1ª Lingua Estranxeira – Inglés 3 

Troncais Académicas (2): Bioloxía e 

Xeoloxía, Física e Química, Economía, 

Latín 

6 

Troncais Aplicadas (2): Ciencias 

Aplicadas, I. A Emprendora e Empre., 

Tecnoloxía 

6 

Matemáticas Académicas / Aplicadas 4 
Específicas (2): Cultura Científica, Cultura Clásica, TIC, Filosofía, Francés, Música, 

Tecnoloxía, Educación Plástica, Visual e Audiovisual 
6 

3.2. AVALIACIÓN E CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

 

3.2.1. Avaliación dos procesos de ensino-aprendizaxe. 

Con carácter xeral, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado que se levará a cabo 

en cada un dos cursos da etapa será continua, a través da observación e o seguimento 

sistemáticos, para valorar (dende a súa particular situación inicial e atendendo á diversidade das 

capacidades e ritmos) a súa evolución, e adoptar en calquera momento do curso as medidas de 

reforzo necesarias. A avaliación terá un carácter formativo, regulador e orientador do proceso 
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educativo ao proporcionar información ao profesorado, alumnado e familias, e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensinanza coma dos procesos de aprendizaxe. 

 O profesorado realizará a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables de cada unha delas. Non obstante, esta 

avaliación diferenciada, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser 

integradora, tendo en conta, desde todas e cada unha das materias, a consecución dos obxectivos 

establecidos para a etapa e o correspondente desenvolvemento das competencias clave. 

Os referentes para comprobar o grao de adquisición e desenvolvemento das competencias e 

o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques das 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica e de centro, serán os criterios de 

avaliación e, no seu caso, os estándares de aprendizaxe avaliables establecidos no currículo da 

etapa. 

Os criterios de avaliación deben concretarse nas programacións didácticas, onde se 

especificarán ademais, os estándares mínimos de aprendizaxe, os procedementos e instrumentos 

de avaliación e os criterios de calificación que aplicará o profesorado na súa práctica docente. 

Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ao alumnado con necesidades 

educativas especiais. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as 

calificacións obtidas.  

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensinanza e 

a súa propia práctica docente, para o que establecerá os correspondentes indicadores de logro nas 

programacións didácticas. 

No referente á valoración das aprendizaxes do alumnado, os procedementos e instrumentos 

de avaliación empregados deben ser variado e adecuarse tanto ás características do alumnado 

coma á natureza das materias. 

Co fin de facilitar as tarefas de seguimento e avaliación tanto das aprendizaxes do alumnado 

coma dos procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, o equipo docente dun mesmo 

grupo reunirase periodicamente en sesións de avaliación, polo menos unha vez ao trimestre, de 

acordo co que se estableza no Proxecto Educativo e na Programación Xeral Anual do centro. 

O equipo docente, coordinado pola persoa titora do grupo (que actuará como presidenta e 

secretaria do órgano), asesorado pola Xefatura de Orientación do centro, actuará de xeito 

colexiado ao longo do proceso de avaliación e na adopción das decisións que resulten do mesmo, 

segundo o que a normativa educativa en vigor estableza. 

De conformidade co establecido no apartado 2 da disposición adicional sexta do Real 

Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, en Educación Secundaria Obrigatoria os resultados da 

avaliación expresaranse mediante unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha 

escala do un ao dez, acompañada do seu equivalente cualitativo nestes termos: Insuficiente (IN): 

1, 2, 3 ou 4; Suficiente (SU): 5; Ben (BE): 6; Notable (NT): 7 ou 8; Sobresaliente (SB): 9 ou 10. Cando 

o alumnado non se presente ás probas extraordinarias das materias non superadas consignarase 

“Non Presentado” (NP). A nota media de cada etapa será a media aritmética das cualificacións 

numéricas obtidas en cada unha das materias, redondeada á centésima máis próxima e, en caso 

de equidistancia, á superior. A situación de “Non Presentado” (NP) equivalerá, para estes efectos, 

á cualificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista unha cualificación 

numérica obtida para a mesma materia en proba ordinaria, nese caso será esta última a 

cualificación que se teña en conta para o cálculo da media aritmética.  
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3.2.2. Promoción e permanencia do alumnado. 

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

adoptadas de forma colexiada, e co asesoramento do departamento de orientación, polo conxunto 

de profesores e profesoras que lle imparta docencia, tendo en conta o logro dos obxectivos da 

etapa e o grao de adquisición e desenvolvemento das competencias correspondentes, así como a 

madurez do alumno ou alumna e as súas posibilidades de recuperación e de progreso nos cursos 

posteriores. O alumnado promocionará de curso cando supere todas as materias cursadas ou teña 

avaliación negativa en dúas materias como máximo, sempre que estas dúas non se correspondan 

simultaneamente con Lingua e Literatura Castelá/Lingua e Literatura Galega e Matemáticas. 

Repetirá curso cando teña avaliación negativa en tres ou máis materias, ou ben en Lingua e 

Literatura Castelá/Lingua e Literatura Galega e Matemáticas, de forma simultánea.  

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

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

1. Que dúas materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua e 

Literatura Castelá, Lingua e Literatura Galega e Matemáticas. 

2. Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa 

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

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica e persoal. 

Para evitar disparidade de criterios dos equipos docentes á hora de responder de maneira positiva 

a estas consideracións, fíxase como imprescindible que o alumno ou alumna non abandonase 

ningunha das materias con avaliación negativa e que a media de todas as materias cursadas sexa 5 

ou máis de 5. 

3.Que se apliquen ao alumno ou alumna no curso ao que promociona as medidas de 

atención educativa propostas polo consello orientador a que se fai referencia no apartado 

seguinte. Poderá tamén autorizarse de forma excepcional a promoción do alumnado con avaliación 

negativa en dúas materias que sexan Lingua e Literatura Castelá, Lingua e Literatura Galega e 

Matemáticas de forma simultánea cando o equipo docente considere que o alumno ou alumna 

pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución académica e persoal, que o alumno ou alumna non 

abandonase ningunha destas materias, que a media de todas as materias cursadas sexa 5 ou máis 

de 5, e sempre que se apliquen ao alumnado as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador. Para estes efectos, só se computarán as materias que como mínimo o alumno 

ou alumna debe cursar en cada un dos bloques. As materias coa mesma denominación en 

diferentes cursos da Educación Secundaria Obrigatoria consideraranse como materias distintas.  

O alumnado que promocione sen superar todas as materias deberá matricularse das 

materias non superadas, seguirá o programas de reforzo ou as medidas de recuperación que 

establezan os departamentos de coordinación didáctica e deberá superar as avaliacións 

correspondentes aos devanditos programas ou medidas. Co fin de facilitar ao alumnado a 

recuperación das materias con avaliación negativa, a Consellería de Educación determinará as 

condicións e regulará o procedemento para que os centros organicen as correspondentes probas 

extraordinarias.  

A repetición será unha medida que se adoptará soamente cando se esgotaron as medidas 

ordinarias de reforzo e apoio previstas para superar as dificultades de aprendizaxe do alumnado. A 

persoa titora, en colaboración co resto do equipo docente, deberá acreditar a adopción e posta en 

marcha das medidas, e o equipo directivo velará polo seu cumprimento. En todo caso, na 

repetición procurarase que as condicións curriculares se adapten ás necesidades do alumno ou 
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alumna e estean dirixidas a superar as dificultades detectadas.  O alumnado poderá repetir o 

mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda 

repetición deba producirse en terceiro ou en cuarto cursos, terá dereito a permanecer en réxime 

ordinario cursando Educación Secundaria Obrigatoria ata os dezanove anos de idade, cumpridos 

no ano en que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en cuarto 

curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. Coa finalidade de facilitar que todo o 

alumnado logre os obxectivos e acade as competencias correspondentes, a Consellería establecerá 

medidas de reforzo educativo, con especial atención ás necesidades específicas de apoio 

educativo. A aplicación personalizada destas medidas revisarase de forma periódica e, en todo 

caso, ao finalizar o curso académico.  

O equipo docente poderá propoñer aos pais ou titores legais, a través do consello 

orientador, a incorporación dun alumno ou alumna a un Programa de Mellora da Aprendizaxe e do 

Rendemento ou a un ciclo de Formación Profesional Básica, cando o grao de adquisición das 

competencias así o aconselle e sempre que cumpra os requisitos establecidos no artigo 41.1 da Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

 

3.2.3. Consello Orientador. 

De conformidade co establecido na Resolución do 9 de xuño da Dirección Xeral de 

Educación pola que se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación 

do disposto no Real Decreto 562/2017 do 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a 

Obtención do Título de Graduado na Educación Secundaria Obrigatoria, ao finalizar cada un dos 

cursos da ESO, entregarase aos pais ou titores legais de cada alumna e alumno un consello 

orientador, que formará parte do seu expediente e deberá incluír a seguinte información: 

- Grao do logro dos obxectivos da etapa e grao de adquisición das competencias do 

currículo. 

- Proposta do itinerario máis adecuado para o alumno ou alumna, especificando, segundo 

o curso de que se trate, recomendacións sobre aspectos tales como: elección de materias de libre 

configuración autonómica, tipo de Matemáticas en terceiro curso, opción de ensinanza académica 

ou aplicada en cuarto curso, incorporación a un Programa de Mellora da Aprendizaxe e do 

Rendemento ou a un ciclo de Formación Profesional Básica, opcións formativas posteriores máis 

adecuadas ao finalizar o cuarto curso, etc. 

Este consello orientador cumprimentarao a persoa titora no modelo normalizado que para 

ese efecto establece a Administración educativa e que está a disposición do profesorado na 

plataforma educativa Xade. Para iso, o titor ou titora solicitará información do equipo docente e do 

departamento de orientación e asinarao co visto e prace da dirección. 

3.2.4. Título de Graduado en ESO. 

 
Resolución do 20 xullo de 2017 

Artigo 12. Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria 

1. O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria teña avaliación positiva en todas as materias e teña acadados os 

obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentesobterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

2. Así mesmo, obterá o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas extraordinarias, 

finalice a etapa con avaliación negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan 

simultaneamenteLingua Galega e Literatura e Matemáticas, ouLinguaCastelá e Literatura e 

Matemáticas e que o equipo docente considere que o alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as 

competencias correspondentes. 

3. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como materias distintas. 
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4. A nota media da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa, expresada 

nunha escala de 1 a 10 con dúas cifras decimais, redondeada á centésima máis próxima e, no caso de equidistancia, á superior. A estes 

efectos, a situación de “non presentado/a” (NP) naavaliación extraordinaria equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma 

materia naavaliación ordinaria. 

5. No caso do alumnado que finalice a etapa despois de cursar un Programa de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento, o cálculo da 

cualificación final farase sen ter en conta as cualificaciónsobtidasnas materias que non superase antes da data da súa incorporación ao 

programa, cando ditas materias estivesenincluídasnalgún dos ámbitos previstos no artigo 19.3 do Real Decreto 1105/2014, do 26 de 

decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, e o alumno ou alumna 

superase devandito ámbito. 

 

No título deberá constar a cualificación final de ESO.  

A cualificación final da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada 

unha das materias cursadas en ESO, expresada nunha escala de 1 a 10 con dous decimais, 

redondeada á centésima. No caso do alumnado que, ben por incorporarse de forma tardía, ben 

por realizar parte dos seus estudos nalgún sistema educativo estranxeiro, non cursase no sistema 

educativo español a ESO na súa totalidade, o cálculo da cualificación final da etapa farase tendo en 

conta unicamente as cualificacións obtidas no sistema educativo español, sen prexuízo do 

establecido respecto diso en acordos ou convenios internacionais. 

No caso do alumnado que finalice a etapa despois de cursar un programa de mellora da 

aprendizaxe e o rendemento, o cálculo da cualificación final farase sen ter en conta as 

cualificacións obtidas en materias que non superase antes da data da súa incorporación ao 

programa, cando ditas materias estivesen incluídas nalgún dos ámbitos previstos no artigo 19.3 do 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato , e o alumno ou alumna superase devandito 

ámbito. Así mesmo, os alumnos e alumnas que obteñan un título de Formación Profesional Básica 

poderán obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, sempre que, na 

avaliación final do ciclo formativo, o equipo docente considere que alcanzaron os obxectivos da 

ESO e adquirido as competencias correspondentes. Nestes casos, a cualificación final de ESO será a 

cualificación media obtida nos módulos asociados aos bloques comúns previstos no artigo 42.4 da 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

3.2.5. Criterios de titulación na ESO. 

Seguindo os acordos traballados nas xuntanzas da Comisión de Coordinación Pedagóxica do IES 

Campo de San Alberto do 16 de Abril e do 14 de Maio de 2018, seguiranse os seguintes criterios 

para a titulación na ESO: 

- O equipo docente valorará se o alumnado proposto cumpre os obxectivos da ESO segundo as 

programacións didácticas. 
- O equipo docente valorará se o alumnado proposto adquiriu as competencias claves da ESO 

segundo as programacións didácticas. As competencias clave avaliaranse seguindo una táboa 

de baremación proposta dende o centro.  

3.2.6. Criterios de Matrícula de Honra na ESO. 

 
Resolución 20 xullo 2017 

Artigo 13. Matrícula de Honra 

O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño do cuarto curso, obtiveraunha nota media da etapa igual ou superior a 

9, poderáobter a distinción de Matrícula de Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ao 5%, ou fracción 

resultante superior a quince doconxunto do alumnado matriculado no centro educativo no cuarto curso. 
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En todo caso, esta distinción adoptarase conforme aos criterios previamente acordados e establecidos na Comisión de Coordinación 

Pedagóxica e consignarase nos documentos de avaliación mediante unhadilixencia específica. 

 

Seguindo os acordos traballados nas xuntanzas da Comisión de Coordinación Pedagóxica 

do IES Campo de San Alberto do 16 de Abril e do 14 de Maio de 2018, seguiranse os seguintes 

criterios en caso de empate: 

1º.- Media do curso anterior. 

2º.- Número de materias cualificadas con 10 no último curso. 

3º.- Número de materias cualificadas con 10 no curso anterior. 

3.3. CONFIGURACIÓN DOS PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E RENDEMENTO (PMAR) 

Seguindo a Resolución do 27 de xullo de 2015, a finalidade do PMAR é facilitar que os 

alumnos e as alumnas alcancen as competencias do primeiro ciclo da ESO, poidan cursar o cuarto 

curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

ACCESO: 

- Alumnos e alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables 

á falta de estudo ou esforzo. 

- Ter cursado primeiro ou segundo curso da ESO, non estar en condicións de promocionar 

ao curso seguinte e que repetisen cando menos un curso en calquera etapa. 

- Excepcionalmente, os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de ESO, non 

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

mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir. 

- Despois da avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta razoada 

expresada mediante un informe individualizado, elaborado pola persoa titora, que será remitido ao 

departamento de orientación. 

- A xefatura do Departamento de Orientación realizará unha avaliación psicopedagóxica a 

cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo equipo docente para incorporar ao 

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. 

- Proposta á dirección do centro que a remite á inspección. 

- Autorización expresa da inspección educativa.  

DURACIÓN: 

- 2 anos 

- 1 ano para alumnado repetidor de 3º.  

AGRUPAMENTOS:  10 alumnos/as como máximo e 5 como mínimo. 

 

ORGANIZACIÓN E HORARIO SEMANAL 

2º ESO 3º ESO 

GRUPOS ÁREAS SESIÓNS  GRUPOS ÁREAS SESIÓNS 

 

PMAR 

Ámbito lingüístico e social 9  

PMAR 

Ámbito lingüístico e social 9 

Ámbito científico-matemático 8 Ámbito científico-matemático 8 

Ámbito de linguas estranxeiras 3 Ámbito de linguas estranxeiras 3 

Titoría 1 Titoría 1 

 

 

GRUPO 

Educación Física 2  

 

GRUPO 

Educación Física 2 

-Relixión 

-Valores Éticos 

1 -Relixión 

-Valores Éticos 

1 
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REFERENCIA 2ª Lingua Estranxeira 2 REFERENCIA - 2ª Lingua Estranxeira 

-Cultura Clásica 

2 

Música 2 Música 2 

Tecnoloxía 3 Tecnoloxía 2 

Libre Configuración 1 Educ. Plástica e Visual 2 

3.4. PROGRAMA DE SECCIÓNS BILINGÜES 

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que 

se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como 

mínimo durante o 50% do horario lectivo. 

No noso centro todas as materias bilingües impártense en Inglés.  As materias bilingües pódense 

cursar tamén na lingua cooficial.  O alumnado de seccións bilingües pode cursar todas as opcións 

bilingües dispoñibles no seu curso, ou escoller libremente a/as que máis lle interese.  Escoller a 

opción bilingüe nos cursos da ESO non obriga a cursar Valores Éticos, pódese coller a materia de 

Relixión (non bilingüe). 

Materias ofertadas na opción bilingüe (Inglés): 

1º ESO 

- Obradoiro Musical 

- Valores Éticos 

 

3º ESO 

- Música 

- Bioloxía e Xeoloxía 

- Valores Éticos 

2º ESO 

- Música 

- Valores Éticos 

4º ESO 

- Filosofía 

- Bioloxía e Xeoloxía 

- Valores Éticos 

 

 

 

3.5. PROXECTO EDIXGAL 

No Anexo II do presente documento pódese consultar o Proxecto Edixgal completo 

concedido ao noso centro no ano 2018.  

Dito proxecto implica a cesión dun portátil a todo o alumnado de 1º e 2º ESO, desenvolvéndose 

nas seguintes materias: 

 

1º ESO 2º ESO 

- Relixión / Valores Éticos 

- Libre Configuración: Climántica / Obradoiro de Prensa / 

Obradoiro Musical 

- Lingua Castelá 

- Lingua Galega 

- Xeografía e Historia 

- Bioloxía e Xeoloxía 

- Educación Física 

- Francés 

- Matemáticas 

- Relixión / Valores Éticos 

- Libre Configuración:  Promoción de Estilos de Vida Saudables / 

Paisaxe e Sustentabilidade / Programación 

- Lingua Castelá 

- Lingua Galega 

- Xeografía e Historia 

- Música 

- Educación Física 

- Francés 

- Matemáticas 

- Física e Química 
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4. BACHARELATO 

4.1. DESENVOLVEMENTO DO CURRICULUM 

O bacharelato abrangue dous cursos, desenvólvese en modalidades diferentes e 

organízase de modo flexible, coa finalidade de que poida ofrecer unha preparación especializada 

ao alumnado acorde coas súas perspectivas e os seus intereses de formación ou permita a 

incorporación á vida activa logo de finalizado este. 

Os alumnos e as alumnas poderán permanecer cursando bacharelato en réxime ordinario durante 

catro anos. 

As ensinanzas estrutúranse en materias que, á súa vez, se organizan en troncais, específicas e de 

libre configuración autonómica. 

As modalidades do bacharelato que se ofertan no IEs Campo de San Alberto son as seguintes: 

a) Ciencias. 

b) Humanidades e ciencias sociais (o alumnado poderá optar polo itinerario de Humanidades ou 

polo itinerario de Ciencias Sociais). 

4.1.1. Bacharelato de Ciencias. 

1º CURSO BACHARELATO DE CIENCIAS / SESIÓNS SEMANAIS 

Lingua Castelá e Literatura I 3 Filosofía / Filosofía Bilingüe 3 

Troncais (2): Bioloxía e Xeoloxía, Física e 

Química, Debuxo Técnico I 
8 

Lingua Galega e Literatura I 3 Educación Física 2 

Lingua Estranxeira – Inglés I 

 

3 Matemáticas I (Troncal) 4 

  

1º CURSO BAC / MATERIAS ESPECÍFICAS e LIBRE CONFIGURACIÓN 6h 

3-2 horas 2-1horas 1 hora 

 Anatomía Aplicada (3h)  Francés I (2h)  Prep. Probas Físicas Reg. I (LCC) 

 Debuxo Artístico I (3h)  TIC I (2h)  Reforzo de Matemáticas (LCC) 

 Análise Musical I (3h)  Antropoloxía (2h) (LCA)  Reforzo de Inglés (LCC) 

 Tecnoloxía Industrial I (3h)  Introd. Arte Clásica (1h) (LCC)  Afondamento Tecnoloxía (Robótica) 

(LCC) 
 Linguaxe e Práctica Musical I (3h)  Léxico Científico-Técnico (1h) (LCC) 

 Cultura Científica (2h)  Pensamento Crítico (1h) (LCC)  Relixión 

_____________________________________________________________________________ 

2º CURSO BACHARELATO DE CIENCIAS  

Lingua Castelá e Literatura II 3 Historia de España 3 Troncais (2): Bioloxía, Física, Xeoloxía, 

Química, Debuxo Técnico II 

 

8 

 

Lingua Galega e Literatura II 3 Matemáticas II (Troncal) 4  

Lingua Estranxeira – Inglés II 3    
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2º CURSO BAC / MATERIAS ESPECÍFICAS e LIBRE CONFIGURACIÓN 8h 

4-3h 3-2h 2-1h 

 Historia da Filosofía (4h)  TIC II (3h)  Electrotecnia (2h) (LCA) 

 Debuxo Artístico II (3h)  Ciencias da Terra e do Mar (3h)  Prep. Probas Físicas Reg. II (LCC) 

 Análise Musical II (3h)  Historia da Música e Danza (3h)  Reforzo de Matemáticas (LCC) 

 Tecnoloxía Industrial II (3h)  Fund. Administración e Xestión (3h)  Reforzo de Inglés (LCC) 

 Psicoloxía (3h)  Mét. Estatísticos e Numéricos (2h) (LCA)  Relixión 

 Imaxe e Son (3h)  Patrimonio Artístico Galicia (2h) (LCA)   

 Francés II (3h)  Xeografía e Historia Galicia (2h) (LCA)   

4.1.2. Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. 

1º CURSO BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

Lingua Castelá e Literatura I 3 Filosofía / Filosofía Bilingüe 3 Materias Troncais (3): Matemáticas 

Aplicadas I, Latín I, Economía, Grego I, 

Historia Mundo Contemporánea, 

Literatura Universal 

 

12 

 

Lingua Galega e Literatura I 3 Educación Física 2 

Lingua Estranxeira – Inglés I 3  

 

1º CURSO BAC / MATERIAS ESPECÍFICAS e LIBRE CONFIGURACIÓN 6h 

3-2h 2-3h 1h 

 Anatomía Aplicada (3h)  Francés I (2h)  Prep. Probas Físicas Reg. I (LCC) 

 Debuxo Artístico I (3h)  TIC I (2h)  Reforzo de Matemáticas (LCC) 

 Análise Musical I (3h)  Antropoloxía (2h) (LCA)  Reforzo de Inglés (LCC) 

 Tecnoloxía Industrial I (3h)  Introd. Arte Clásica (1h) (LCC)  Prep. Probas Físicas Reg. I (LCC) 

 Linguaxe e Práctica Musical I (3h)  Léxico Científico-Técnico (1h) (LCC)  Reforzo de Matemáticas (LCC) 

 Cultura Científica (2h)  Pensamento Crítico (1h) (LCC)  Relixión 

 

2º CURSO BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

Lingua Castelá e Literatura II 3 Historia de España 3 Troncais (2): Matemáticas Aplicadas II, 

Latín II, Economía da Empresa, Grego II, 

Historia da Arte, Xeografía 

 

8 

Lingua Galega e Literatura II 3 Historia da Filosofía (Troncal) 4 

Lingua Estranxeira – Inglés II 3  

 

2º BAC - MATERIAS ESPECÍFICAS e LIBRE CONFIGURACIÓN 8h 

4-3h 3-2h 2-1h 

 Historia da Arte (4h)  TIC II (3h)  

 Xeografía (4h)  Ciencias da Terra e do Mar (3h) 

 Debuxo Artístico II (3h)  Historia da Música e Danza (3h)  Prep. Probas Físicas Reg. II (LCC) 

 Análise Musical II (3h)  Fund. Administración e Xestión (3h)  Reforzo de Matemáticas (LCC) 

 Psicoloxía (3h)  Mét. Estatísticos e Numéricos (2h) (LCA)  Reforzo de Inglés (LCC) 

 Imaxe e Son (3h)  Patrimonio Artístico Galicia (2h) (LCA)  Relixión 
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 Francés II (3h)  Xeografía e Historia Galicia (2h) (LCA)  

 

4.1.3. Opcións Plurilingüismo. 

OPCIÓNS PLURILINGÜISMO 

 

SECCIÓNS BILINGÜES: 

1º CURSO: clases en lingua inglesa na materia de FILOSOFÍA, PENSAMENTO CRÍTICO e/ou COEDUCACIÓN NO S.XXI 

2º CURSO: clases en lingua inglesa na materia dePSICOLOXÍA. 

 
PLURIBACH – BACHARELATO EN ESPECIALIZACIÓN DE IDIOMAS: clases en lingua inglesa nunha materia das Seccións Bilingües 

en cada curso e OBRADOIRO EN INGLÉS como materia extracurricular durante os dous cursos de bacharelato. 

 

4.2. AVALIACIÓN E CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

4.2.1. Avaliación dos procesos de ensino-aprendizaxe. 

 
Seguindo o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia, no seu Artigo 33. Avaliacións: 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións 

continua e final das materias dos bloques de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III a este decreto. 

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, 

se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en 

conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas. 

4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que 

establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas. 

5. A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e as alumnas a unha avaliación obxectiva e 

a que a súa dedicación, o seu esforzó e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá 

os oportunos procedementos. 

6. O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna lograron os obxectivos e alcanzaron o 

adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 

O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do/da estudante, coa coordinación do/da titor/a, valorará 

a súa evolución no conxunto das materiase a súa madureza educativa en relación cos obxectivos do bacharelato e as competencias 

correspondentes. 

7. Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias con avaliación negativa, a consellería con 

competencias en materia de educación regulará as condicións para que os centros docentes organicen as oportunas probas 

extraordinarias e os programas individualizados nas condicións que se determinen. 

 

4.2.2. Promoción e permanencia do alumnado. 
DECRETO 86/2015 

Artigo 34. Avaliación final de bacharelato 

1. Ao finalizar o bacharelato, os alumnos e as alumnas realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o logro dos 

obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en relación coas seguintes materias: 

a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de materias troncais. No suposto de materias que impliquen continuidade, terase en 

conta só a cursada en segundo curso. 

b) Dúas materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en calquera dos cursos. As materias que impliquen continuidade 

entre os cursos primeiro e segundo só computarán como unha materia; neste suposto terase en conta só a materia cursada en 

segundo curso. 

c) Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos cursos, que non sexa Educación Física nin Relixión. 

2. Só poderán presentarse a esta avaliación os alumnos e as alumnas que obtivesen avaliación positiva en todas as materias. Para estes 

efectos, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben 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. 

3. De acordo co disposto nos artigos 6 bis.2.b) e 36 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, o Ministerio de Educación, Cultura e 
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Deporte establecerá para todo o sistema educativo español as características das probas, deseñaraas e establecerá o seu contido para 

cada convocatoria. 

Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación fixar os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe 

avaliables e o deseño das probas que seapliquen a Lingua Galega e Literatura, que se realizarán de xeito simultáneo co resto das 

probas que compoñen as avaliacións finais. 

A materia de Lingua Galega e Literatura terase en conta para o cálculo da nota obtida nas devanditas avaliacións finais na mesma 

proporción que a materia de Lingua Castelá e Literatura. Terán exención da realización destas probas os alumnos e as alumnas que 

estean exentos/as de cursar ou de ser avaliados/as da materia Lingua Galega e Literatura, segundo a normativa autonómica 

correspondente. 

4. A superación desta avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

Os alumnos e as alumnas que non superen esta avaliación ou que desexen elevar a súa cualificación final de bacharelato poderán repetir 

a avaliación en convocatorias sucesivas, logo de solicitalo. 

Tomarase en consideración a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás que se concorra. 

5. No caso de alumnos e alumnas que desexen obter o título de bacharel por máis dunha modalidade, poderán solicitar que se lles avalíe 

das materias xerais e de opción da súa elección do bloque de materias troncais, correspondentes ás modalidades escollidas. 

6. A administración educativa poderá realizar actuacións de mellora naqueles centros docentes públicos con resultados inferiores aos 

valores que, para tal obxecto, teña establecido. 

En relación cos centros docentes concertados atenderase á normativa reguladora de concertos. 

7. A consellería con competencias en materia de educación poderá establecer medidas de atención personalizada dirixidas aos alumnos 

e ás alumnas que, téndose presentado á avaliación final de bacharelato, non a superasen. 

 

 

DECRETO 86/2015 

Artigo 35. Promoción 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan superadas as materias cursadas ou 

teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias 

pendentes de primeiro. Os centros docentes deberán organizar as consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias 

pendentes Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben 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. Sen superar o prazo máximo para 

cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3, os alumnos e as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez 

como máximo, aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez, logo dun informe favorable do equipo 

docente. 

2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións nas que un alumno ou unha alumna que cursasen 

o primeiro curso de bacharelato nunha determinada modalidade poidan pasar ao segundo nunha modalidade distinta. 

3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas materias poderán matricularse delas 

sen necesidade de cursar de novo as materias superadas, ou optar por repetir o curso completo. 

 
DECRETO 86/2015 

Artigo 36. Continuidade entre materias no bacharelato 

A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI estará condicionada á superación das correspondentes materias 

de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por implicar continuidade. 

Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, 

sempre que o profesorado que a imparta considere que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir con 

aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de 

materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a segundo. 

 

4.2.3. Título de Bacharelato.  

DECRETO 86/2015 

Artigo 37. Título de Bacharelato 

1. Para obter o título de bacharel será necesaria a superación da avaliación final de bacharelato, así como unha cualificación final de 

bacharelato igual ou superior a 5 puntos sobre 10. A cualificación final desta etapa deducirase da seguinte ponderación: 

a) Cun peso do 60 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas en bacharelato. b) Cun peso do 

40 %, a nota obtida na avaliación final de bacharelato. 

Así mesmo, conforme o disposto nos artigos 44.4 e 50.2 da Lei 2/2006, do 3 de maio, respectivamente, os alumnos e as alumnas que 

estean en posesión dun título de técnico ou de técnico superior, ou de técnico das ensinanzas profesionais de música ou de danza, 

poderán obter o título de bacharel pola superación da avaliación final de bacharelato en relación coas materias do bloque de materias 

troncais que como mínimo se deban cursar na modalidade e na opción que escolla o alumno ou a alumna. 

No título de bacharel deberá facerse referencia a que o devandito título se obtivo da forma indicada no parágrafo anterior, así como a 

cualificación final de bacharelato, que será a nota obtida na avaliación final de bacharelato. 

2. O título de bacharel facultará para acceder ás ensinanzas que constitúen a educación superior, establecidas no artigo 3.5 da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
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3. No título de bacharel constará a seguinte información: 

a) Modalidade cursada. No caso de alumnos e alumnas que desexen obter o título debacharelato por máis dunha modalidade, faranse 

constar as modalidades que superaranna avaliación final. 

b) Cualificación final de bacharelato. 

4. A avaliación positiva en todas as materias do bacharelato sen superar a avaliaciónfinal desta etapa dará dereito ao alumno ou á 

alumna á obtención dun certificado que teráos efectos laborais e os académicos previstos nos artigos 41.2. b), 41.3. a) e 64.2. d) da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

 

4.2.4. Criterios de Matrícula de Honra no Bacharelato. 

Orden ECD/333/2012 do 15 febreiro 

Artigo 13. Matrícula de Honra 

O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño do cuarto curso, obtiveraunha nota media da etapa igual ou superior a 

9, poderá obter a distinción de Matrícula de Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ao 5%, ou fracción 

resultante superior a quince doconxunto do alumnado matriculado no centro educativo no cuarto curso. 

En todo caso, esta distinción adoptarase conforme aos criterios previamente acordados e establecidos na Comisión de Coordinación 

Pedagóxica e consignarase nos documentos de avaliación mediante unhadilixencia específica. 

 

Seguindo os acordos traballados nas xuntanzas da Comisión de Coordinación Pedagóxica do 

IES Campo de San Alberto do 16 de Abril e do 14 de Maio de 2018, seguiranse os seguintes 

criterios en caso de empate: 

1º.- Media do curso anterior 

2º.- Número de materias cualificadas con 10 no último curso. 

3º.- Número de materias cualificadas con 10 no curso anterior. 

4.3. PROGRAMA DE SECCIÓNS BILINGÜES 

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que 

se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como 

mínimo durante o 50% do horario lectivo. 

No noso centro todas as materias bilingües impártense en Inglés.  As materias bilingües pódense 

cursar tamén na lingua cooficial.  O alumnado de seccións bilingües pode cursar todas as opcións 

bilingües dispoñibles no seu curso, ou escoller libremente a/as que máis lle interese.   

Materias ofertadas na opción bilingüe (Inglés): 

 

1º BAC 

- Filosofía 

- Pensamento Crítico 

- Coeducación no Século XXI 

 

 

2º BAC 

- Psicoloxía 

- Historia da Filosofía (concedida) 

 

4.4. PLURIBACH: BACHARELATO DE ESPECIALIZACIÓN CURRICULAR EN IDIOMAS 

Dende o curso 2017-2018 o IES Campo de San Alberto oferta o Bacharelato en 

Especialización de Idiomas (PluriBach) seguindo a Resolución do 1 de xuño de 2017 da Dirección 

Xeral de Educación. 

A finalidade do bacharelato de especialización curricular en idiomas é promover no alumnado 

unha preparación máis profunda e especializada no idioma obxecto do programa (no noso centro o 

inglés), así como un achegamento máis específico ás diferentes materias que compoñen o 

currículo. 
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4.4.1. Obxectivos. 

Complementando os obxectivos xerais marcados para esta etapa educativa, o Bacharelato de 

especialización curricular en idiomas favorecerá no alumnado o desenvolvemento de: 

- Destrezas comunicativas e expresivas (orais e escritas) tanto nas dúas linguas cooficiais 

como na lingua estranxeira (inglés).   

- Destrezas de comprensión e produción na lingua estranxeira cunha especial incidencia nas 

destrezas orais.   

- Utilización práctica das ferramentas e recursos da Sociedade do Coñecemento actual: uso 

das TIC no ámbito de estudo do bacharelato. 

 

4.4.2. Ordenación das ensinanzas. 

 

 

 

1º BACHARELATO PLURIBACH 

- 1 materia en inglés: Filosofía, Coeducación no S.XXI ou 

Pensamento Crítico.   

- Materia Extracurricular: Obradoiro de Cine 1 tarde/2 horas 

semanais todo o  curso. 

- 40 horas de Formación Complementaria fóra do horario 

lectivo: Viaxe de inmersión lingüística ou Proxecto 

Audiovisual. 

 

2º BACHARELATO PLURIBACH 

 

- Obradoiro de Cine: 10 sesións/2 horas (preferiblemente no 

1º trimestre) 

 

 

4.4.3. Materia Extracurricular. OBRADOIRO DE CINE EN INGLÉS. 

- Desenvolverase 1 tarde/2 horas semanais fóra do horario lectivo. 

- Contidos audiovisuais: películas, documentais, series, vídeos musicais…   

- Exposicións en base aos contidos co obxectivo de desenvolver a comprensión e expresión 

oral e escrita.   

- Debates sobre temas de actualidade, valores, ideas, sentimentos ou situacións 

interesantes. 

- Apoio de Auxiliar de conversa. 

4.4.4. Criterios de Cualificación. 

- Participación activa no obradoiro: 70% 

- Exposicións e Formación Complementaria: 30%  

- En todas as actividades valorarase a comprensión e expresión oral e escrita (especialmente 

a parte oral). 

 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL 

En canto aos obxectivos xerais da Formación Profesional temos: 

Decreto do Ministerio de Educación; «BOE» núm. 182, de 30 de xullo de 2011; Referencia: BOE-A-2011-13118; “Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.” 

TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: sen modificacións. 

TÍTULO PRELIMINAR. Disposicións xerais 

Artigo 1. Obxecto.  

1. O obxecto deste real decreto é establecer a ordenación xeral dos ensinos de formación profesional do sistema educativo.  

2. A formación profesional do sistema educativo defínese como o conxunto de accións formativas que teñen por obxecto a cualificación 
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das persoas para o desempeño das diversas profesións, para a súa empregabilidade e para a participación activa na vida social, cultural 

e económica.  

Artigo 2. Finalidade da formación profesional do sistema educativo. 

A formación profesional do sistema educativo persegue as seguintes finalidades: 

a) Cualificar ás persoas para a actividade profesional e contribuír ao desenvolvemento económico do país. 

b) Facilitar a súa adaptación aos cambios profesionais e sociais que poidan producirse durante a súa vida. 

c) Contribuír ao seu desenvolvemento persoal, ao exercicio dunha cidadanía democrática, favorecendo a inclusión e a cohesión social e a 

aprendizaxe ao longo da vida. 

Artigo 3. Principios e obxectivos xerais. 

1. Os ensinos de formación profesional teñen por obxecto conseguir que o alumnado adquira as competencias profesionais, persoais e 

sociais, segundo o nivel de que se trate (anexo I), necesarias para: 

a) Exercer a actividade profesional definida na competencia xeral do programa formativo. 

b) Comprender a organización e características do sector produtivo correspondente, os mecanismos de inserción profesional, a súa 

lexislación laboral e os dereitos e obrigacións que se derivan das relacións laborais. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, traballo individual e en equipo, así como capacidades de autoaprendizaxe e capacidade crítica. 

d) Establecer relacións interpersoais e sociais, na actividade profesional e persoal, baseadas na resolución pacífica dos conflitos, o 

respecto aos demais e o rexeitamento á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos comportamentos sexistas. 

e) Previr os riscos laborais e ambientais e adoptar medidas para traballar en condicións de seguridade e saúde. 

f) Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptacións á evolución dos procesos produtivos e ao 

cambio social. 

g) Potenciar a creatividade, a innovación e a iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación, así como as linguas estranxeiras necesarias na súa actividade profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva no desenvolvemento da actividade profesional e persoal. 

j) Xestionar a súa carreira profesional, analizando os itinerarios formativos máis adecuados para mellorar a súa empleabilidade.  

2. A formación profesional tamén fomentará a igualdade efectiva de oportunidades para todos, con especial atención á igualdade entre 

homes e mulleres.  

3. Estes ensinos prestarán unha atención adecuada, en condicións de accesibilidade universal e cos recursos de apoio necesarios, en cada 

caso, ás persoas con discapacidade. 

4. Así mesmo, a formación profesional posibilitará a aprendizaxe ao longo da vida, favorecendo a incorporación das persoas ás distintas 

ofertas formativas e a conciliación da aprendizaxe con outras responsabilidades e actividades.” 

 

5.1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

5.1.1. LOE-CBELE01-Electricidade e Electrónica 

Consultar o currículo completo na Ligazón currículo e na páxina de Formación Profesional 

da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ligazónweb. 

 

5.2. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 

5.2.1. LOE-CMELE02-Instalacións de Telecomunicacións 

Consultar o currículo completo na Ligazón currículo e na páxina de Formación Profesional 

da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ligazón web. 

 

5.2.2. LOE-CMADG01-Xestión Administrativa 

Consultar o currículo completo na Ligazón currículo e na páxina de Formación Profesional 

da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ligazón web. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Electricidade%20e%20electr%C3%B3nica/anexo_02_electricidade_electronica_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/BELE01
http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Electricidade%20e%20electr%C3%B3nica/cm_instalacions_de_telecomunicacions.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/MELE02
http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Administraci%C3%B3n%20e%20xesti%C3%B3n/cm_xestion_administrativa.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/MADG01
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5.3. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

5.3.1. LOE-CSADG01-Administracións e Finanzas 

Consultar o currículo completo na Ligazón currículo e na páxina de Formación Profesional 

da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ligazón web. 

5.3.2. LOE-CSSAN05-Laboratorio Clínico e Biomédico 

Consultar o currículo completo na Ligazón currículo e na páxina de Formación Profesional 

da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ligazón web. 

 

5.4. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) 

A programación e desenvolvemento da Formación en Centros de Traballo ou FCT na Formación 

Profesional , segue a normativa en vigor, a Orde de 28 de Febreiro de 2007. 

O módulo ten a mesma estrutura que o resto dos módulos dos ciclos (capacidades, contidos, 

criterios de avaliación), coa diferenza que se desenvolve en empresas, nun ámbito produtivo real, 

onde os alumnos poden observar e desempeñar as actividades propias dos distintos postos de 

traballo, do perfil profesional correspondente e da organización dos procesos produtivos. 

O módulo profesional de FCT, é un bloque coherente de formación específica; os obxectivos están 

constituídos por un conxunto de capacidades terminais elementais, que orientan as actividades 

formativas de referencia que constitúen os contidos que o alumnado debe realizar nun centro de 

traballo. É obrigatorio en todos os ciclos e desenvolverase procurando aplicar as competencias 

profesionais adquiridas no IES complementándoas coas previamente identificadas nas actividades 

produtivas do centro de traballo. 

A realización da FCT require a colaboración estreita entre o IES e as empresas, formalizada 

mediante un Convenio entre ambas institucións. Neste convenio, ambas as entidades 

comprométense a: 

a) Designar o/a responsable por parte da empresa e o titor ou titora do centro educativo, para o 

adecuado seguimento e posterior avaliación do alumnado. 

b) Acordar un programa formativo coas actividades que fará o alumnado na empresa. 

A finalidade da organización deste programa de FCT é a de  permitirlle ao alumnado completar as 

competencias e capacidades que se lles pedían cando comezaron os estudos e así obter o 

aprobado total no ciclo, e favorecer a súa inserción no mundo laboral no sector profesional 

correspondente . 

5.4.1.Obxectivos do módulo da FCT: 

- Observar e desenvolver as actividades e funcións propias da profesión do 

alumnado, de xeito real, mediante a formación que se realiza na empresa. 

- Coñecer a organización dos procesos produtivos ou de servizos e a realidade cotiá 

das relacións laborais. 

http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Administraci%C3%B3n%20e%20xesti%C3%B3n/cs_administracion_finanzas.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SADG01
http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Sanidade/anunciog0164-110516-0007_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SSAN05
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En todo momento, o alumnado está orientado e asesorado polos responsables designados a tal fin 

pola empresa e polos titores/as do centro educativo. Deste modo, aumenta a implicación 

empresarial na formación do alumnado. 

O IES conta cun/ha profesor/a Coordinador/a da FCT e á súa vez cada grupo dos ciclos conta cun 

titor/a de FCT. A persoa coordinadora de formación FCT coordinará ás persoas encargadas das 

titorías dos ciclos naqueles aspectos que lle son propios e manterá reunións periódicas. 

5.4.2.Coordinación de FCT e funcións xerais dos implicados: 

Dentro das funcións máis importantes desta coordinación, estarían as de busca de 

empresas, sinatura de convenios de colaboración con empresas, elaboración de toda a 

documentación relativa a FCT, participar no seguimento da FCT, solicitude axudas, resolver 

solicitudes de exención, ..... 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria na súa Orde do 28 de febreiro de 2007 pola 

que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional 

inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia; 

no seu texto normativo sinala as funcións e tarefas na xestión da FCT: 

“1. O director ou a directora do centro educativo. 

a) Acreditar ante a delegación provincial correspondente a existencia de convenios que garantan a realización da FCT do alumnado 

matriculado nos ciclos formativos. 

b) Asinar os convenios específicos de colaboración coas empresas e asumir a responsabilidade da súa execución.  

c) Certificar os documentos acreditativos da realización da FCT. 

d) Promover as relacións cos centros de traballo para a formación do alumnado e a súa inserción profesional. 

 2. O coordinador ou a coordinadora da FCT. 

a) Supervisar e dirixir o programa de FCT. 

b) Encargarse, por delegación da dirección do centro, das relacións coas empresas ou institucións que poidan estar interesadas no 

programa. 

c) Controlar, supervisar e valorar as actividades levadas a cabo polas persoas responsables da titoría dos ciclos formativos e programas de 

garantía social, para o que convocarán, polo menos, unha reunión mensual con eles. 

d) Elaborar os convenios de colaboración. 

e) Difundir o programa formativo a nivel interno e externo. 

f) Procurar e seleccionar empresas co apoio do profesor titor ou a profesora titora, e tramitar toda a documentación relativa ás axudas 

económicas que proceda respecto á FCT, a través da dirección do centro. 

g) Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza na súa normativa específica. 

 3. O titor ou a titora responsables da FCT. 

a) Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración coa persoa responsable do centro de traballo. 

b) Avaliar e cualificar o módulo de FCT tendo en conta o informe presentado pola persoa responsable do centro de traballo sobre as 

actividades realizadas polo alumnado. 

c) Manter contactos periódicos coa persoa responsable do centro de traballo, co fin de contribuír a que o programa de formación se axuste 

á cualificación que se pretenda para cada ciclo. 

d) Atender no centro educativo aos problemas de aprendizaxe que presente o seu alumnado e valorar de xeito continuado as actividades 

correspondentes ao programa formativo. 

e) Informar sobre as peticións de validacións e de exencións formuladas polo alumnado do ciclo formativo.  

f) Informar o seu alumnado do programa formativo de FCT que vai realizar en cada empresa, e de todo o relacionado coas condicións e as 

características da súa realización, os aspectos, as condicións e os criterios de avaliación do citado módulo. 
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5.4.3.Empresas colaboradoras de FCT. 

O centro ten asinado convenio de colaboración para a realización da FCT cun total de 123 

empresas e entidades privadas ou públicas. En función das necesidades do alumnado, asinaranse, 

previa autorización da Consellería, novos convenios de colaboración. 

A selección das empresas onde irá o alumnado, corresponderalle o coordinador de FCT, tendo en 

conta as preferencias do alumnado (non vinculantes) , as suxestións dos titores dos ciclos e a 

idoneidade de medios e recursos das empresas para a consecución das finalidades establecidas 

nos currículos.  

Tamén se valoran os antecedentes das empresas e a posibilidade de incorporación do alumnado ao 

persoal das mesmas unha vez finalizada a FCT.  

5.4.4.Outras actividades da coordinación. 

 Dentro das actividades de coordinación de FCT, xestionarase a solicitude de axudas para 

alumnado que cada ano convoca a Consellería de Educación. As axudas -contía determinada na 

Orde-, proceden do Fondo Social Europeo e da Xunta de Galicia, e estarán dedicadas a financiar o 

desprazamento do alumnado. 

Como función ou tarefa do coordinador de FCT e das titorías, é a busca de empresas e  sinatura dos 

convenios de colaboración. Ademais realizarase un seguimento do alumnado nas empresas. 

5.4.5. Memoria da FCT. 

Ao final de cada curso académico, rematada a FCT, elaborarase unha memoria con toda a 

información relativa ó desenvolvemento da mesma. Asemade faranse observacións e propostas de 

mellora ou cambio para o curso seguinte.  

6. EDUCACIÓN PARA AS PERSOAS ADULTAS (EPA) 

6.1. OFERTA EDUCATIVA DO IES CAMPO DE SAN ALBERTO PARA EPA 

No IES Campo de San Alberto a oferta formativa para a Educación de Persoas Adultas é a 

seguinte: 

- Niveis I e II da etapa de Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI) 

- Educación secundaria para persoas adultas modalidade presencial (ESA). 

- Aula mentor. 

6.2. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN BÁSICA PARA AS PERSOAS ADULTAS 

O  artigo 4 da orde do 20 de marzo de 2018 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria regula a educación básica 

para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia: 

Artigo 4. Obxectivos xerais 

A educación básica para persoas adultas oriéntase a desenvolver as capacidades que lles permitan: 

a) Formarse unha imaxe adecuada de si mesmos, das súas características e posibilidades, valorando a súa experiencia, o esforzo e 

a superación das dificultades. 

b) Mostrar actitudes solidarias e tolerantes, valorando as situacións en que se deben realizar proxectos comúns e rexeitando todo 

tipo de discriminacións debidas á raza, ao sexo, á clase social, ás crenzas e a outras características individuais, sociais e 

culturais. 

c) Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en especial os relativos aos dereitos e deberes 

dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios persoais, con liberdade de pensamento e iniciativa. 

d) Valorar criticamente as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio e doutros existentes, discernindo a 
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súa validez. 

e) Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

f) Desenvolver e consolidar 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. 

g) Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e creatividade nas linguas galega e castelá e 

nunha lingua estranxeira, utilizándoas para a participación activa e plena na sociedade. 

h) Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que utilicen códigos artísticos, científicos e técnicos, 

co fin de enriquecer as súas posibilidades de comunicación tanto no ámbito cultural como laboral. 

i) Obter e seleccionar información utilizando as diferentes fontes nas que esta se atopa, incluídas as que proporcionan as 

tecnoloxías da información e da comunicación, tratala de forma autónoma e crítica, e transmitila de maneira organizada e 

intelixible. 

l) Utilizar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos de coñecemento e de experiencia, mediante 

procedementos intuitivos e de razoamento lóxico, contrastándoas e reflexionando sobre o proceso seguido. 

m) Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar as repercusións que sobre el teñen as 

actividades humanas e contribuír activamente á súa defensa, conservación e mellora como elemento determinante da calidade 

de vida. 

n) Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e a incidencia no medio físico e social. 

ñ)Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural, especialmente o de Galicia, e contribuír activamente á súa conservación e 

mellora. 

o) Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos individuos á súa identidade, e desenvolver unha 

actitude de interese e respecto para o exercicio deste dereito, en especial no referente ao uso da lingua galega. 

p) Valorar as consecuencias dos actos e decisións persoais na saúde individual e colectiva, e os beneficios que supoñen os hábitos 

saudables. 

q) Combinar a cualificación técnica e profesional adquirida cun comportamento social e coa capacidade de afrontar e solucionar 

problemas. 

6.3. EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL (EBI) 

6.3.1. Organización xeral. 

O currículo das Ensinanzas Básicas Iniciais promoverá o desenvolvemento das 

competencias clave para acceder a Educación Secundaria para as Persoas Adultas, así como a 

mellora de coñecementos, destrezas e habilidades que favorezan o desenvolvemento persoal, 

laboral e social do alumnado adulto. 

As Ensinanzas Básicas Iniciais organízanse en dous niveis: 

-O nivel Idas Ensinanzas Básicas Iniciais,  enfócase a adquirir os coñecementos necesarios 

para desenvolver  as destrezas de lecto-escritura, razoamento matemático e cálculo. 

- O nivel II diríxese á consolidación das habilidades descritas no punto anterior, e a 

preparación para o acceso aos estudos de Educación Secundaria para Persoas Adultas. 

 

Calendario escolar:o prazo de matriculación para as Ensinanzas Básicas  Iniciais abre o primeiro 

luns do mes de setembro, e a matrícula permanece aberta durante todo o ano. 

 

6.3.2. Ensinanzas Básicas Iniciais Nivel I (EBI I) 

O horario comprende 12 períodos lectivos semanais de 45´ distribuídos do seguinte modo: 

Ámbito Sesións 

Comunicación 

 

5 

Competencia Matemática 

 

4 

Sociedade, Tecnoloxía e Desenvolvemento Persoal 1 

Titoría 

 

1 
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Atención á diversidade: o alumnado que se matricula neste nivel de ensino conforma dous grupos 

claramente diferenciados: 

- Persoas xubiladas que por diversos motivos non puideron ter acceso a educación no seu 

momento. 

- Un cada vez maior número de xuventude inmigrante  procedente, na súa maior parte, de 

Senegal, que necesita fundamentalmente, aprender a lingua galega e a lingua castelá para poder 

integrarse no mundo laboral.  

Esta situación implica que o profesorado ten que traballar a dous niveis distintos dentro da mesma 

aula adaptando a súa metodoloxía  de xeito que lle permita atender ás necesidades educativas de 

cada grupo  de maneira efectiva. 

6.3.3. Ensinanzas Básicas Iniciais Nivel II (EBI II) 

O horario comprende dezaseis períodos lectivos semanais de 45 minutos de duración 

distribuídos do seguinte modo: 

Ámbito Sesións 

Comunicación 

 

6 

Competencia matemática 

 

5 

Ciencia, tecnoloxía e sociedade no mundo actual 2 

Desenvolvemento e iniciativa persoal e laboral 2 

Titoría 1 

Atención a diversidade: o alumnado que accede ao Nivel II das  Ensinanzas Básicas Iniciais divídese 

en dos grupos moi diferenciados: 

-Persoasxubiladas que por diversos motivos non puideron ter acceso a educación no 

seumomento . 

- Un cada vez maior número de xuventude inmigrante procedente de diversos países con 

dominio da lingua a nivel oral e escasa ou nula escolarización anterior. 

 

O profesorado debe traballar distintos niveis dentro da mesma aula  distintos, adaptando a 

metodoloxía que para poder atender ás necesidades educativas de cada grupo dunxeito  efectivo. 

Durante os últimos 15 cursos escolares, o traballo na aula desenvólvesepor medio de proxectos, o 

que permite implementar o currículo  de maneira flexible adecuando  o mesmo ás necesidades de 

ensino/aprendizaxe do grupo. 

Os obxectivos xerais que pretendemos acadar por medio do traballo con proxectos na aula son: 

1. Facer máis  atractiva e innovadora a educación de adultos e incrementar a súa calidade 

desenvolvendo novos enfoques  pedagóxicos que axuden a previr  o  abandono escolar e evitar 

a exclusión social de grupos desfavorecidos. 

2. Contribuír á  adquisición de competencias clave no marco da aprendizaxe ao longo  da vida, 

especialmente a comprensión lectora e visual, a competencia matemática e a dixital. 

3. Ofrecer una segunda oportunidade para adquirir as competencias clave, mellorar as prácticas 

pedagóxicas innovadoras, a cooperación interxeneracional e xerar recursos educativos 

transferibles e abertos (OER, Open Educational Resources) a outras institucións educativas. 
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4. Fomentar a aprendizaxe das linguas da comunidadepara favorecer a inclusión social, o emprego 

nos sectores máis desfavorecidos e promover o diálogo multilingüe. 

5. Promover a cohesión social, a creatividade, o uso das TIC (Tecnoloxías da Información e 

Comunicación) e un sentimento de cidadanía europea, igualdade de xénero e diálogo 

intercultural. 

6. Potenciar a mobilidade de alumnado e profesorado para mellorar as súas destrezas e apoiar a 

difusión de boas prácticas en ámbitos educativos. 

6.4. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 

O currículo da Educación Secundaria para as Persoas Adultas, que conduce a obtención do 

título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria,  está estruturado en dous niveis 

distribuídos  cada un en 3 ámbitos de coñecemento. Cada ámbito consta de 4 módulos. 

 

6.4.1. Distribución horaria. 
Ámbito de coñecemento Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Comunicación 

 

Lingua estranxeira 

6 6 5 5 

2 2 2 2 

Científico-tecnolóxico 8 8 8 8 

Social 3 3 4 4 

Titoría  1 1 1 1 

Horas totais do módulo 20 20 20 20 

 

Durante o primeiro cuadrimestre dende o inicio do curso escolar na Educación Secundaria 

Obrigatoria ata a primeira semana de febreiro (incluída) impártense os módulos 1 e 3. 

Dende a segunda  semana  de febreiro ata o día que o calendario escolar establece como día de 

remate do curso, impártense os módulos 2 e 4. 

 

6.4.2. Condicións de acceso. 

 

Con carácter xeral poden matricularse na Educación Secundaria para Persoas Adultas as 

persoasmaiores de 18 anos, ou que os cumpran antes do 31 de decembro, si se matriculan no 

primeiro cuadrimestre, ou  antes do 30 de abril para os que se matriculen no segundo 

cuadrimestre. 

Taménpoderá matricularse o alumnado que cumpra algún dos seguintes requisitos: 

 Ser maior de 16 anos e ter un contracto laboral que impida acudir aos centros educativos 

en réxime ordinario. 

 Ser deportista de alto rendemento. 

 Ter cursado ensinanzas de persoas adultas en anos anteriores. 

 A xefatura territorial poderá así mesmo  autorizar a matriculación na Educación 

Secundaria para Persoas Adultas ao alumnado que non poida asistir regularmente a un 

centro ordinario por enfermidadeou impedimento físico. Nestessupostosdeberase 

presentar unha certificación médica oficial, un informe do xefe de departamento de 

orientación do centro escolar de procedencia e un informe de inspección educativa. 
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6.4.3. Calendario escolar. 

Para o alumnado que se matricula no primeiro cuadrimestre o prazo de matrícula abre o 

primeiro luns de setembro e permanece aberto durante 10 días. 

Para o alumnado que se matricula no segundo cuadrimestre o prazo de matrícula abre no primeiro 

día de incorporación ás aulas ao remate das vacacións de Nadal, e permanece aberto durante 10 

días. 

6.4.4. Avaliación na educación básica para persoas adultas. 

A avaliación será continua, formativa e integrada no proceso educativo. 

Realizarase unha Proba de avaliación inicialpara aquelas persoas que desexen matricularse na  

educación básica para as persoas adultas por primeira vez e non  aporten documentación 

académica. O obxectivo da proba de avaliación inicial é adscribilas ao módulo adecuado a cada 

ámbito. 

Realizaranse polo menos 2 probas escritas por módulo en cada un dos ámbitos de coñecemento. 

6.4.5. Perda de dereito a avaliación continua. 

A falta de asistencia reiterada ás actividades lectivas pode levar a perda de dereito da 

avaliación continua nos seguintes casos: 

- Nun ámbito cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do total de 

horas establecidas para ese ámbito no cuadrimestre. 

- En todos os ámbitos cando o número de faltas de asistencia supere o 10% do total de 

horas establecidas para os ámbitos onde estea matriculado. 

 

6.4.6. Criterios de promoción e titulación na ESA. 

Lexislación: orden do 20 marzo de 2018: 

Promocionará ao seguinte módulo o alumnado que supere todos os módulos dos ámbitos nos que estea matriculado, segundos criterios 

de promoción establecidos na concreción curricular do centro. 

Para superar os ámbitos científico –tecnolóxico e matemático o alumno/a deberá ter unha nota igual ou superior a 5 nos devanditos 

ámbitos.  

Para superar o ámbito de sociedade o alumno/a deberá ter unha nota igual ou superior a 5 nos devanditos ámbitos. 

Para superar o ámbito de comunicación o alumno/a debera ter unha nota igual ou superior a 5 no devandito ámbito, non podendo a 

nota ser inferior a 3 e ningunha das materias que o compoñen. Sempre e cando a nota sexa superior a 3 en cada unha das materias, 

farase a media aritmética na que as linguas galega e castelán computarán un 35% cada unha do total da nota, e a lingua inglesa 

contará un 30%. 

En casos excepcionais e “De acordo cos criterios de promoción establecidos na concreción curricular do centro o equipo de avaliación 

presidido polo titor ou titora do grupo poderá decidir a promoción ao módulo seguinte do alumnado que, avaliado negativamente 

nun dos módulos dun ámbito de coñecemento, acadase, a xuizo do equipo docente o nivel de madureza que lle permita continuar con 

aproveitamento os estudios nese módulo.” 

Seguindo a orde anterior, na reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica do IES 

Campo de San Alberto do 16 de Abril e do 14 Maio de 2018 decidiuse que oequipo 

docentevalorará se o alumnado proposto adquiriu as competencias claves da ESO segundo as 

programacións didácticas. As competencias clave avaliaranse seguindo unha táboa de baremación 

proposta dende o centro.  

 

6.4.7. Equivalencias  para efectos académicos e de validaciónscos módulos correspondentes á 

Educación Secundaria Obrigatoria para as Persoas Adultas. 
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SISTEMA EDUCATIVO LEI 14/ 1970 
Sistema Educativo lei 14/ 1970 Sistema Ordinario Ensino Básico Sistema Educación básica Persoas adultas 

Sexto de Educación XeralBásica Sexto de Educación Primaria Nivel II de EBI 

Sétimo de Educación Xeral Básica 1º curso da Educación Secundaria 

Obrigatoria 

1º módulo de todos os ámbitos do nivel I 

das ensinanzas de Educación Secundaria 

para as Persoas Adultas 

Oitavo ano de Educación Xeral Básica e 

título de graduado escolar  ouoitavo curso 

de Educación Xeral Básica e certificado de 

escolaridade 

2º curso da Educación Secundaria 

Obrigatoria 

2º módulo de todos os ámbitos do nivel I 

das ensinanzas de Educación Secundaria 

para as Persoas Adultas 

1º curso de Bacharelato Unificado 

Polivalente con dúas materias pendentes 

como máximo ou  1ºcurso de Formación 

Profesional de 1º grao 

3º curso da educación Secundaria 

Obrigatoria 

3º módulo de todos os ámbitos do nivel I 

das Ensinanzas de Educación Secundaria 

para as Persoas Adultas 

2º curso de Bacharelato Unificado 

Polivalente con ata dúas materias 

pendentes no conxunto dos dous  cursos, 

ou 2º curso de Formación Profesional de 

1º grao 

4º curso da educación Secundaria 

Obrigatoria 

4º módulo de todos os ámbitos do nivel I 

das ensinanzas de Educación Secundaria 

para as Persoas Adultas 

 

LEI ORGÁNICA 2/2006 MODIFICADA POLA LEI ORGÁNICA 8/2013 
1º curso de educación Secundaria Obrigatoria Módulo 1 de Educación Secundaria para Persoas Adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

Xeografía e Historia Sociedade 

2º curso de educación secundaria obrigatoria Módulo 2 de educación secundaria para persoas adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas, Física e Química e Tecnoloxía Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

Xeografía e Historia Sociedade 

3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria Módulo 3 de Educación Secundaria para Persoas Adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas Orientadas ásEnsinanzas Académicas 

ouEnsinanzas  Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química  e 

Tecnoloxía 

Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

Xeografía e Historia Sociedade 
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4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria Módulo 4 de Educación Secundaria para Persoas Adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas Orientadas ásEnsinanzas Académicas ou 

ásEnsinanzas  Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química  e 

Tecnoloxía (no caso de non ter cursado ningunha  de estas 

materias deberá ter superada a do 3º curso) 

Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

Xeografía e Historia Sociedade 

LEI ORGÁNICA 2/2006  antes de ser modificada pola LEI ORGÁNICA 8/2013 

Para o alumnado que cursara a ESO con anterioridadeao curso 2004/2005, e que teña 

materias pendentes, considerarase o  curso superado se foi promovido de curso sempre que non 

foxe por imperativo legal. 

 
1º curso de educación Secundaria Obrigatoria Módulo 1 de Educación Secundaria para Persoas Adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas, Ciencias da Natureza Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

 Ciencias Sociais, Xeografía e Historia Sociedade 

2º curso de Educación Secundaria Obrigatoria Módulo 2 de Educación Secundaria para Persoas Adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas, Ciencias da Natureza e Tecnoloxía Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

Ciencias Sociais,Xeografía e Historia e educación para a 

cidadanía e os dereitos humanos. 

Sociedade 

3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria Módulo 3 de Educación Secundaria para Persoas Adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas , Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria Módulo 4 de Educación Secundaria para Persoas Adultas 

Materias Ámbito de coñecemento 

Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química a e 

Tecnoloxía (no caso de non ter cursado ningunha de estas 

materias deberá ter superada a do 3º curso) 

Científico-tecnolóxico 

Lingua Galega e Literatura, LinguaCastelá e Literatura e 

Primeiraou Segunda LinguaEstranxeira 

Comunicación 

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia Sociedade 



CONCRECIÓNS CURRICULARES  2020     IES CAMPO DE SAN ALBERTO 

 

33 

 

MÓDULOS DOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, definidos pola Lei Orgánica 

8/2013 

Módulos dos ciclos de Formación Profesional Básica Módulo 3 Educación Secundaria Obrigatoria para Persoas 

Adultas 

Módulo de Comunicación e Sociedade I Ámbito da comunicación 

Módulo de Comunicación e Sociedade I Ámbito social 

Módulo de Ciencias aplicadas I Ámbito Científico tecnolóxico 

Módulos dos ciclos de Formación Profesional Básica Módulo 4 de Educación Secundaria Obrigatoria para Persoas 

Adultas 

Módulo de Comunicación e Sociedade II Ámbito da comunicación 

Módulo de Comunicación e Sociedade II Ámbito social 

Módulo de Ciencias aplicadas II Ámbito Científico tecnolóxico 

 

PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE  E DO RENDEMENTO (PMAR), definidos pola Lei 

Orgánica 2/2006 modificada pola Lei Orgánica 8/2013. 

Ámbitos e materias de 2º  ESO do programa PMAR Módulo 2 Educación Secundaria Obrigatoria para Persoas 

Adultas  

Ámbito lingüístico e social e ámbito das linguasestranxeiras Ámbito da comunicación e ámbito social 

Ámbito lingüístico e social Ámbito social 

Ámbito Científico matemático e a materia de tecnoloxía Ámbito Científico tecnolóxico 

Ámbitos e materias de 3º  ESO do programa PMAR Módulo 3 de Educación Secundaria Obrigatoria para Persoas 

Adultas 

Ámbito lingüístico e social e ámbito das linguasestranxeiras Ámbito da comunicación e ámbito social 

Ámbito lingüístico e social Ámbito social 

Ámbito Científico matemático e a materia de tecnoloxía Ámbito Científico tecnolóxico 

 

MÓDULOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS establecidas na Orde do 26 de 

maio de 1997 (DOG do 15 de xullo) 

Orde do 26 de maio 1997 Ensinanzas regradas  na orde 

Módulo 1, 2, 3 do ámbito da comunicación Módulo 1, 2, 3 do ámbito da comunicación 

Módulo 1, 2, 3 do ámbito da sociedade Módulo 1, 2, 3 do ámbito da sociedade 

Módulo 4ª ouMódulo 4B do ámbito da comunicación Módulo  4 do ámbito da comunicación 

Módulo 4ª ouMódulo 4B do ámbito da sociedade Módulo  4 do ámbito da sociedade 

Módulo 1, 2, 3 do ámbito da natureza  e máis o módulo do 

mesmonome do ámbito Tecnolóxico- matemático 

Módulo 1, 2, 3 do ámbito científico- tecnolóxico. 

Módulo 4ª ouMódulo 4B do ámbito da Natureza  e máis  o Módulo  4 do ámbito Científico- tecnolóxico 
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Módulo 4ª ouMódulo 4B do ámbito tecnolóxico- matemático 

 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Módulos de programas de cualificación profesional inicial Ámbitos Educación Secundaria Obrigatoria para Persoas Adultas 

Módulos formativos de carácter xeral 1º curso Módulos 1 e 2 da educación secundaria para persoas adultas 

Competencias  comunicativa e dixital I comunicación 

Sociedade e cidadanía I social 

Iniciativa persoal e relación laborais social 

Científico-matemático I Científico- tecnolóxico 

Módulos formativos de carácter xeral 2º curso Módulos 3 da educación secundaria para persoas adultas 

Competencias  comunicativa e dixital II comunicación 

Sociedade e cidadanía II social 

Científico-matemático II Científico- tecnolóxico 

Módulos voluntarios Módulos 4 da educación secundaria para persoas adultas 

Comunicación comunicación 

Social social 

Científico- tecnolóxico Científico- tecnolóxico 

 

PROBAS LIBRES  OBTENCIÓN TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

Ámbitos probas  obtención título de graduado ESO 4º Módulo ESA 

Comunicación Ámbito da comunicación 

Científico-tecnolóxico Ámbito Científico-tecnolóxico 

Social  Ámbito Social 

 

As persoas con  dereito a que se lle validen todos os ámbitos do módulo 4 pero que  non fosen 

nunca propostas para título, so terán  que matricularse nun  ámbito do módulo. 

 

6.5. AULA MENTOR 

O programa aula mentor é un sistema de formación aberto, libre e a distancia a través de 

internet, que se organiza mediante un convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e o Centro Nacional de información  e Comunicación do 

ministerio de Educación. 

O programa ten como obxectivo facilitar ao alumnado coñecementos que lles capaciten para a 

práctica profesional. 
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Os cursos que ofrece a aula mentor agrúpanse  nas seguintes  familias profesionais: 
 Iniciación á informática 

 Ofimática 

 Internet 

 Programación 

 Redes e equipos informáticos 

 Deseño e autoedición 

 Deseño web 

 Medios audio-visuais 

 Enerxía 

 Instalacións e control 

 Saúde 

 Educación 

 Cultura e formación xeral 

 Idiomas 

 Ecoloxía 

 Iniciativas empresariais 

 Creación e administración de pymes 

 Xestión empresarial e financeira  de pymes 

 Xestión de recursos humanos  

 Tributos 

 Certificación académica CISCO 

 Carácter profesional: hostalería e turismo, administración e xestión,  servizos  culturais e a comunidade,  madeira, moble e 

cortiza 

 

 Hai tamén unha convocatoria específica para o profesorado que ofrece os seguintes cursos: 

 
 

 GIMP  

 Photoshop Básico  

 Deseño en 3D con Sketchup inicial  

 Crea a  túa  web con WordPress 

 Modulación da voz  

 Lingua de Signos A1 

 Educación Infantil  

 Técnicas de Estudio  

 Familia, Escola e Convivencia  

 Ferramentas para o  Aprendizaxe na Educación Formal e Non Formal: O Enfoque de Proxectos  

 Coaching e liderado persoal – 

 Redes sociais para PYMES. Introdución ao CommunityManagement 

 Orientación Profesional e Busca  de emprego  

 Comunicación efectiva e  traballo en equipo  

 Promoción e comercialización de produtos e servizos turísticos locais  

 Iniciación a la musicoterapia 

 Fotografía dixital  

 Adobe Illustrator 

 Adobe InDesign 

 

A  relación completa dos cursos atopase  na páxina www.mentor.mec.es. 

A atención ao alumnado realizase a través dun profesor/a titor/a telemático/a, que ofrece apoio 

ao alumnado nas cuestións relacionadas co contido dos cursos, e do administrador/a da aula 

mentor no centro que orienta ao alumnado sobre o uso dos equipos informáticos e proporciona 

orientación  e información sobre a oferta formativa. 

As funcións do administrador/a son: 

1. Xestión administrativa da aula. 

2. Control nas probas de avaliación do alumnado. 

3. Informar sobre os aspectos relacionados co funcionamento da aula. 

http://www.mentor.mec.es/
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4. Cubrir as actas de avaliación das diferentes convocatorias. 

5. Manter un rexistro de asistencia e uso da aula así como das altas e baixas da mesma. 

6. Realizar a memoria final das actividades da aula. 

MATRÍCULA. 

O programa Mentor poden acceder todas as persoas maiores de 18 anos e non se esixe 

titulación previa. 

No momento da inscrición o alumnado deberá abonar o custo do curso por un período de 60 días 

naturais. No caso de ser necesario ampliar a inscrición inicial, o custo renovarase para cada novo 

período de 30 días naturais. 

Cando remate o curso e se supere a proba final presencial realizada na aula (hai cinco 

convocatorias ao longo de todo o curso), o alumnado obterá a certificación da actividade realizada. 

6.6. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN NA EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSOAS ADULTAS 

Periodicamente, e co fin de dar unha maior difusión a oferta educativa para as persoas 

adultas do IES Campo de San Alberto, realízanse campañas de promoción e difusión de este tipo 

de ensinanzas. A súa temporalización é a seguinte: 

Datas Accións 

Febreiro-Marzo Deseño de trípticos informativos sobre a oferta educativa e os 

prazos de matrícula 

Abril  Deseño de carteis  promocionais da educación para as persoas 

adultas 

maio Visita a institucións locais para a captación de alumnado a 

nivel local: club de xubilados, asociacións culturais e veciñais  

etc. 

xuño Distribucións de carteis promovendo a ensinanzas para 

educación de adultos a nivel local: centros educativos, 

concello,  biblioteca municipal, clubes, cruz vermella, Cáritas, 

parroquia …. 

xullo Envío de trípticos e carteis  a os centros educativos, 

asociacións culturais e veciñais e concellos da contorna 

 Setembro / Xaneiro Promoción na prensa comarcal 

1 vez ao longo do curso Promoción na radio local 

Ocasionalmente Reportaxes na TVG 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE E METODOLOXÍA. DIRECTRICES. 

7.1. COMPETENCIAS CLAVE 

O 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, é outro 

instrumentos básico de referencia para a redacción das programacións didácticas. No seu artigo 3 

nos sinala cales son as competencias clave. 
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Artigo 3. Competencias clave 

 1. Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

c) Competencia dixital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 2. A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria 

obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as 

relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato. 

 3. Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística, da competencia matemática e das 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 4. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de 

aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. 

 

Orden ECD/65/2015. Descrición e contido das  Competencias clave: Atendendo ao sinalado no artigo 3.3 do decreto galego 86/2015, na 

“Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato”, descríbense as competencias clave.  O 

texto que segue é a tradución ao galego do contido na páxina web do ministerio: 

 

a) Comunicación lingüística (CCL). 

Para o axeitado desenvolvemento da competenciade Comunicación lingüística resulta necesario abordar a análise e a consideración dos 

distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para isto, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás 

dimensións en que se concretan: 

O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, 

entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

O compoñente pragmático-discursivo comprende tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción de 

mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as micro funcións comunicativas e os esquemas de interacción), e a 

discursiva (que inclúe as macro funcións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 

O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe 

tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, como destrezas vinculadas co 

tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, tamén forman 

parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socio afectivas que o individuo utiliza para 

comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

 Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e 

sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión 

razoada e razoable das persoas. 

- A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar 

e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións e as 

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos (operacións, números, medidas, cantidade, espazos, 

formas, datos, etc.). 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos matemáticos en 

distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir xuízos fundados e seguir cadeas 

argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, 

incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas 

que levan implícitas a interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito que a 

determinación de se as solucións son adecuadas e teñen sentido na situación en que se presentan. 

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos e a veracidade. 

- As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción 
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responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para 

a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do 

pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 

á adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 

Capacitan a cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden 

ao longo dos tempos, pasados e actuais. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta necesario abordar os saberes ou coñecementos 

científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de conceptos, procesos e 

situacións interconectadas. 

Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, así como utilizar 

datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo; é dicir, identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou 

tomar decisións baseadas en probas e argumentos.  

Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía, 

o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica e a valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade 

en relación á conservación dos recursos naturais e ás cuestións ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida 

física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 

c) Competencia dixital (CD). 

 A competencia dixital (CD) é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 

comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e 

participación na sociedade.  

Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro, así como as súas 

pautas de decodificación e transferencia. Isto leva o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes 

e o procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital. 

Igualmente precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso para a 

comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, tanto en contextos formais como non formais e 

informais. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os problemas reais 

dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 

en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ao usuario adaptarse ás novas necesidades 

establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente ao redor 

delas. Trátase de desenvolver unha actitude activa, crítica e realista cara ás tecnoloxías e os medios tecnolóxicos, valorando as súas 

fortalezas e debilidades e respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia dixital implica a participación e o 

traballo colaborativo, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar: 

 A información.  

 A comunicación.  

 A creación de contidos.  

 A seguridade.  

 A resolución de problemas. 

 

d) Aprender a aprender (CAA). 

 Fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, 

non formais e informais. Supón a habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. 

En canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia para aprender a aprender (CAA) require coñecer e controlar os propios 

procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e as demandas das tarefas e actividades que conducen á aprendizaxe. A competencia 

de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e autónomo. 

Esta competencia inclúe unha serie de destrezas que requiren a reflexión e a toma de conciencia dos propios procesos de aprendizaxe. Así, 

os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que aprender a executalos adecuadamente. 

Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais implicados na aprendizaxe (como se aprende). Ademais, esta 

competencia incorpora o coñecemento que posúe o estudante sobre o seu propio proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres 

dimensións: 

 coñecemento que ten acerca do que sabe e descoñece, do que é capaz de aprender, do que lle interesa, etcétera.  

 coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido concreto e das demandas da 

tarefa mesma. 

 coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa. 

Respecto das actitudes e valores, a motivación e a confianza son cruciais para a adquisición desta competencia. Ambas se potencian 

desde a formulación de metas realistas a curto, medio e longo prazo. Ao alcanzarse as metas aumenta a percepción de auto-eficacia e a 

confianza, e con iso elévanse os obxectivos de aprendizaxe de forma progresiva. As persoas deben ser capaces de apoiarse en experiencias 

vitais e de aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como os da vida 

privada e profesional, a educación e a formación. 

 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Levan a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes 
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perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais. 

-  A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Esixe entender o modo en que as persoas poden procurarse un estado 

de saúde física e mental óptimo, tanto para elas mesmas como para as súas familias e para a súa contorna social próxima, e saber como 

un estilo de vida saudable pode contribuír a iso. 

Implica coñecementos que permitan comprender e analizar de maneira crítica os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e contornas, así como as súas tensións e procesos de cambio. A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos 

relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, a igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes 

grupos étnicos ou culturais, a sociedade e a cultura. Así mesmo, é esencial comprender as dimensións intercultural e socioeconómica das 

sociedades europeas e percibir as identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante en interacción 

coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

Tamén se requiren destrezas como a capacidade de comunicarse dunha maneira construtiva en distintas contornas sociais e culturais, 

mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. As persoas 

deben ser capaces de xestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de maneira construtiva. 

E por último relaciónase con actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade nun mesmo e a integridade e 

honestidade. As persoas deben interesarse polo desenvolvemento socioeconómico e pola súa contribución a un maior benestar social de 

toda a poboación, así como a comunicación intercultural, a diversidade de valores e o respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 

superar os prexuízos e a comprometerse neste sentido. 

- A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e 

civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións 

internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. Isto inclúe 

o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis destacados e das principais tendencias nas 

historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos procesos sociais e culturais de carácter migratorio que implican a 

existencia de sociedades multiculturais no mundo globalizado. 

As destrezas desta competencia están relacionadas coa habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar 

solidariedade e interese por resolver os problemas que afecten a contorna escolar e á comunidade, xa sexa local ou máis ampla. Leva a 

reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito mediato e inmediato, así como a 

toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e da actividade social e cívica. 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos dereitos humanos e á vontade de 

participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for o sistema de valores adoptado. Tamén inclúe manifestar o 

sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos que son necesarios para garantir a cohesión da 

comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. A participación construtiva inclúe tamén as actividades cívicas e o 

apoio á diversidade e a cohesión sociais e ao desenvolvemento sustentable, así como a vontade de respectar os valores e a intimidade dos 

demais e a recepción reflexiva e crítica da información procedente dos medios de comunicación. 

Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as 

crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros. 

 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)necesaria para transformar as ideas en actos. 

Entre os coñecementos que require esta competencia inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades 

persoais, profesionais e comerciais. Tamén inclúe aspectos de maior amplitude que proporcionan o contexto no que as persoas viven e 

traballan, tales como a comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento das sociedades e as organizacións sindicais e 

empresariais, así como as económicas e financeiras; a organización e os procesos empresariais; o deseño e a implementación dun plan (a 

xestión de recursos humanos e/ou financeiros); así como a postura ética das organizacións e o coñecemento de como estas poden ser un 

impulso positivo.  

Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de análise; capacidades de 

planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao cambio e resolución de problemas; comunicación, 

presentación, representación e negociación efectivas; habilidade para traballar, tanto individualmente como dentro dun equipo; 

participación, capacidade de liderado e delegación; pensamento crítico e sentido da responsabilidade; autoconfianza, avaliación e auto-

avaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como avaliar e asumir riscos cando 

estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco). 

Finalmente, require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición para actuar dunha forma creadora e imaxinativa; o 

autocoñecemento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola 

iniciativa, a pro-actividade e a innovación, tanto na vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a 

determinación á hora de cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral. 

 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

A competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC) implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha 

actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e 

consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio daquelas 

capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 

persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural 

e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades.  

Así pois, a competencia para a conciencia e expresión cultural require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións 
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sobre a herdanza cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnolóxico, ambiental, etcétera) a escala local, 

nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en diferentes autores e obras, así como en diferentes 

xéneros e estilos, tanto das belas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cinema, literatura, fotografía, teatro e danza) como 

doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá (vivenda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, festas...). Incorpora así 

mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a identificación das 

relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade, o cal supón tamén ter conciencia da evolución do pensamento, as correntes 

estéticas, as modas e os gustos, así como da importancia representativa, expresiva e comunicativa dos factores estéticos na vida cotiá. 

Devanditos coñecementos son necesarios para poñer en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes habilidades de 

pensamento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidade e sentido estético para poder comprendelas, valoralas, emocionarse e gozalas. 

A expresión cultural e artística esixe tamén desenvolver a iniciativa, a imaxinación e a creatividade expresadas a través de códigos 

artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no deseño de proxectos. 

O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto polas diferentes 

manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. 

 

7.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

No noso centro establécense, de xeito orientador,  as seguintes contribucións  ao 

desenvolvemento das competencias: 

 
Competencia en comunicación lingüística CCL Competencia matemática en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

- Uso da terminoloxía formal propia das materias; permitirá ao 

alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario e utilizalo 

nos momentos axeitados coa suficiente propiedade. 

- Ler e interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, 

simbólicas e de representación. 

- Redactar textos sobre as materias a partir do coñecemento das 

tipoloxías textuais e da aplicación de pautas. 

- Identificar e aplicar os aspectos básicos da lingua. 

- Desenvolver a capacidade e o interese para expresarse en 

diversas linguas. 

- Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial a descrición, 

a narración e a argumentación. 

- Valorar positivamente a realidade plurilingüe. 

- Asumir a importancia de coñecer e empregar correctamente as 

normas ortográficas. 

- Coñecer os elementos da comunicación 

- Expoñer en público a comunicación dos resultados de 

investigacións, as presentacións na aula e outros traballos que 

realicen tamén favorecen o desenvolvemento desta competencia. 

 

- Utilizar datos, táboas estatísticas, timelines ou eixos 

cronolóxicos.Elaborar e analizar os datos cuantitativos recollidos en 

táboas, gráficos e diagramas. 

- Facer cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes 

para chegar a conclusións cuantitativas, que permitan ilustrar as 

variables económicas, demográficas, etc., 

- Analizar e comprender os datos cuantitativos recollidos en 

táboas, gráficos e diagramas. 

- Facer cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes 

para chegar a conclusións cuantitativas que axuden a explicar 

procesos económicos e comportamento sociais, etc. 

- Utilizar conceptos e procedementos matemáticos para resolver 

problemas cotiáns ou de diferentes áreas de coñecemento. 

- Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. 

- Empregar escalas e sistemas de representación. 

- Establecer relacións de proporcionalidade directa e inversa. 

- Aplicar técnicas de orientación en mapas e planos. 

- Elaborar e interpretar eixes cronolóxicos. 

-Coñecer e empregar elementos matemáticos básicos: magnitudes, 

porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de 

medición e codificación numérica, etc. 

- Desenvolver o razoamento lóxico-matemático. 

 

 
Competencia dixital e do tratamento da información CD Competencias sociais e cívicas CSC 

A capacidade de buscar, seleccionar, procesar, relacionar e 

comparar información de diversas fontes –escritas, gráficas, 

audiovisuais, etc.– utilizando tecnoloxías da información e a 

comunicación permitirá que o alumnado se familiarice cos 

diferentescódigos, formatos e linguaxes que presenta a 

información (táboas e datos estatísticos, representacións gráficas, 

mapas...) servirá nesta materia para fomentar esta competencia. 

Incide no desenvolvemento desta competencia actividades como: 

 

- Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento 

crítico e creativo. 

- Interpretar a información obtida por diversos medios e 

transformala en coñecemento 

- Utilizar correctamente as TIC e as súas linguaxes 

- Familiarizarse de forma crítica cos medios de comunicación. 

- Empregar correctamente diferentes procesadores de texto. 

A realización de traballos en grupoedebates axudará a fomentar o 

desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a 

solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que 

contribúe á adquisición das competencias sociais e cívicas. 

Incide no desenvolvemento desta competencia actividades como: 

- Desenvolver actitudes e estratexias de comunicación asertiva. 

- Desenvolver as habilidades básicas de relación social. 

- Asumir capacidades e sentimentos de solidariedade. 

- Realizar traballos e actividades de forma colaborativa. 

- Desenvolver actitudes respectuosas cara ás opinións alleas. 

- Desenvolver o exercicio activo da cidadanía. 

- Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e 

democrático de dereito. 
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- Empregar presentacións dixitais como medio de apoio na 

transmisión de coñecementos. 

- Editar información en follas de cálculo para organizar a 

información. 

  
Competencia de aprender a aprender CAA Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Incide no desenvolvemento desta competencia actividades como: 

- Buscar explicacións multi-causais para comprender os fenómenos 

e avaliar as súas consecuencias. 

- Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e 

recuperar a información: esquemas, resumos etc., 

- Participar en debates e contrastar as opinión persoais coas do 

resto de compañeiros. 

- Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e mais a 

actualización permanente e operar con modelos teóricos, o que 

fomenta a imaxinación, a análise, as dotes de observación, a 

iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que favorece a 

aprendizaxe autónoma. 

- Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do 

resto de compañeiros. 

- Regular as propias capacidades académicas e de aprendizaxe. 

- Identificar e estimular as propias capacidades intelectuais e 

persoais. 

- Organizar os espazos e os tempos dedicados ao estudio e ao 

traballo de forma autónoma. 

- Realizar unha autoavaliación dos procesos de aprendizaxe e dos 

seus resultados. 

 

 

- Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación 

e de cada problema estudado. 

- Facer exercicios de autoavaliación da propia aprendizaxe 

mediante a autocorrección de exames e traballos. 

- Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á 

planificación e a resolución das actividades. 

- Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións 

dos conceptos e fenómenos estudados. 

- Desenvolver a propia autonomía persoal. 

- Asumir e potenciar a propia creatividade. 

- Tomar conciencia das propias capacidades e das estratexias para 

potencialas. 

- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

- Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

- Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos. 

- Adoptar unha actitude de curiosidade e procura de solucións 

imaxinativas ante problemas diversos. 

- Realizar investigacións e proxectos de forma autónoma e 

creativa. 

- Asumir responsabilidades e tomar decisións respecto á 

planificación e resolución de actividades. 

- Argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos 

conceptos e fenómenos estudados. 

- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 

- Esta é unha competencia básica á hora de levar a cabo traballos 

de investigación e participacións nos debates de aula. 

 

 
Competencia de Conciencia e Expresións Culturais e Artísticas CCECA 

Incide no desenvolvemento desta competencia actividades como: 

- Elaborar modelos representativos das sociedades e as súas sensibilidades e estéticas 

- Usar fotografías que ilustren as manifestacións artísticas de cada período histórico –arquitectura, escultura, etc.– e a función que as artes 

tiveron na vida dos seres humanos. 

- Fomentar a sensibilidade e a capacidade estética do alumnado e desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a 

protección do patrimonio histórico. 

- Coñecer e apreciar diferentes manifestacións artísticas. 

- Identificar a relación das obras de arte co seu contexto histórico, económico, cultural. 

- Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección do patrimonio histórico. 

- Describir o contido ou a intencionalidade dunha obra artística. 

- Empregar correctamente diferentes linguaxes artísticas na elaboración das propias producións. 

- Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián. 

- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

- Apreciar a beleza do Patrimonio Natural. 

- Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección do patrimonio histórico, artístico, ambiental. 

- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

7.3. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS. ORIENTACIÓNS. 

Na Orden ECD/65/2015. Anexo II, obtemos orientacións para facilitar o desenvolvemento de estratexias metodolóxicas que 

permitan traballar por competencias na aula.  

Na Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, descríbense aspectos 

metodolóxicos a considerar na programación de acordo coas competencias clave.  

 O texto que segue é a tradución ao galego do contido: ANEXO II 

Orientacións para facilitar o desenvolvemento de estratexias metodolóxicas que permitan traballar por competencias na aula. 
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Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro cales son os 

obxectivos ou metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis adecuados e como se avalía a aprendizaxe e se 

retroalimenta o proceso. 

Os métodos didácticos débense elixir en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en función dos 

condicionantes en que ten lugar o ensino. 

A natureza da materia, as condicións socioculturais, a dispoñibilidade de recursos e as características dos alumnos e alumnas condicionan 

o proceso de ensino-aprendizaxe, polo que será necesario que o método seguido polo profesor se axuste a estes condicionantes co fin de 

propiciar unha aprendizaxe competencial no alumnado. 

Os métodos deben partir da perspectiva do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial no 

alumnado; ademais, débense enfocar á realización de tarefas ou situacións-problema, formuladas cun obxectivo concreto, que o 

alumnado debe resolver facendo un uso adecuado dos distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores; así mesmo, deben 

ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual 

e cooperativo. 

No actual proceso de inclusión das competencias como elemento esencial do currículo, é preciso sinalar que calquera das metodoloxías 

seleccionadas polos docentes para favorecer o desenvolvemento competencial dos alumnos e alumnas se debe axustar ao nivel 

competencial inicial destes. Ademais, é necesario secuenciar o ensino de tal modo que se parta de aprendizaxes máis simples para avanzar 

gradualmente cara a outras máis complexas. 

Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica 

unha nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 

Os métodos docentes deberán favorecer a motivación por aprender nos alumnos e alumnas e, para tal fin, os profesores deben ser quen 

de xerar neles a curiosidade e a necesidade por adquirir os coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores presentes nas 

competencias. Así mesmo, co propósito de manter a motivación por aprender, é necesario que os profesores procuren todo tipo de axudas 

para que os estudantes comprendan o que aprenden, saiban para que o aprenden e sexan quen de usar o aprendido en distintos contextos 

dentro e fóra da aula. 

Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas 

que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais serán as que xeren 

aprendizaxes máis transferibles e duradeiras. 

As metodoloxías activas débense apoiar en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das 

tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 

Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao permitir compartir e construír 

o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. As metodoloxías que contextualizan a 

aprendizaxe e permiten a aprendizaxe por proxectos, os centros de interese, o estudo de casos ou a aprendizaxe baseada en problemas 

favorecen a participación activa, a experimentación e unha aprendizaxe funcional que vai facilitar o desenvolvemento das competencias, 

así como a motivación dos alumnos e alumnas ao contribuír decisivamente á transferibilidade das aprendizaxes. 

O traballo por proxectos, especialmente relevante para a aprendizaxe por competencias, baséase na proposta dun plan de acción co que 

se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodoloxía pretende axudar o alumnado a organizar o seu pensamento 

favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefainvestigadora a través dun proceso en que cada un asume a 

responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais. Favorécese, por tanto, unha 

aprendizaxe orientada á acción na cal se integran varias áreas ou materias: os estudantes poñen en xogo un conxunto amplo de 

coñecementos, habilidades ou destrezas e actitudes persoais, é dicir, os elementos que integran as distintas competencias. 

Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que proporciona información extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a 

avaliación continua e permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para o alumnado que 

potencia a súa autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e reflexivo. 

A selección e uso de materiais e recursos didácticos constitúe un aspecto esencial da metodoloxía. O profesorado débese implicar na 

elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos 

alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese 

potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e a 

comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 

Finalmente, é necesaria unha adecuada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os 

equipos educativos débense propor unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas metodolóxicas con 

criterios comúns e consensuados. Esta coordinación e a existencia de estratexias conexionadas permiten abordar con rigor o tratamento 

integrado das competencias e progresar cara a unha construción colaborativa do coñecemento. 

 En relación cos principios metodolóxicos, o Decreto 86/2015, do 25 de xuño enumera os 

principios metodolóxicos aplicables á Secundaria e Bacharelato:  

1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas 

características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das 

súas capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para 

traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados. 

2. A metodoloxía que se utilice  favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas 

e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e 
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a aplicación do aprendido.  

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo 

seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

4. A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas necesarias para que as habilidades de comprensión de 

lectura e de uso da información, a expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público se traballen polo 

profesorado en todas as materias. O alumnado debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en diferentes soportes e 

procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples.  

5. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos 

os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa 

plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. 

Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a 

terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de 

aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

6. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante. O/a profesor/a titor/a coordinará a intervención 

educativa do equipo docente e manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais, co fin de garantir 

o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. 

7.3.1. Estratexias Aplicables de xeito orientador. 

1. Estratexia expositiva participativa: Na exposición inicial dos contidos da materia, 

foméntase a participación activa do alumnado, fuxindo da recepción pasiva. Promóvese o diálogo 

interactivo entre o alumnado e profesor. 

2. Estratexia referencial: Procúrase a relación coa realidade próxima por medio dos Mas 

Media, recollendo novas de exposicións, actos e acontecementos relacionados co mundo da 

cultura ou da historia en xeral. O feito de estar en Noia, concello próxima a Santiago de 

Compostela dota de posibilidades: exposicións , conferencias, etc.. 

3. Estratexia de indagación: O obxectivo é facilitar a asimilación de contidos, hábitos, 

técnicas e métodos de traballo e estudio: traballos curtos de síntese, comentarios de feitos 

históricos concretos. 

4. Estratexia de intercambio e debate: O fomento de debates e as saídas pola contorna 

buscan a asimilación crítica polo alumnado de valores e actitudes para a consecución de criterios e 

personalidade propios. 

7.3.2.  Criterios Metodolóxicos. 

En relación co exposto anteriormente, entre os criterios para elaborar e aplicar as 

estratexias metodolóxicas das materias dos currículos, destacar os seguintes:  

1. Adaptación ás características e intereses do alumnado, de acordo coas capacidades 

intelectuais individuais e colectivas propias da etapa. 

2. Autonomía persoal: incentivar a capacidade para aprender por si mesmo. 

3. Proactividade: fomentar a participación na dinámica xeral da aula, con estratexias 

individuais e en grupo que fomenten a socialización. Hai moito alumnado novo. 

4. Motivación e sensibilidade: espertar o interese pola aprendizaxe. 
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5. Integración e interdisciplinariedade: exposición dos contidos cunha estrutura clara, 

establecendo interrelacións entre disciplinas: arte, linguas, cultura, ... 

6. Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao 

contorno, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o 

desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá. 

7. Variedade na metodoloxía. Apréndese mellor con fórmulas diversas. Os métodos deben 

ser diversos porque o alumnado é diverso. 

7.3.3. Métodos Pedagóxicos. 

No noso centro estes principios metodolóxicos concrétanse nunha serie de métodos 

pedagóxicos que facilitan o proceso  de ensino-aprendizaxe na ESO e Bacharelato: 

1. Asegurar a relación das actividades de ensino e aprendizaxe coa vida real do alumnado, 

partindo da súa experiencia sempre que sexa posible. Deseñar actividades de ensino-aprendizaxe 

que permitan ao alumnado establecer relacións importantes entre os coñecementos e 

experiencias previas e as novas aprendizaxes, facilitando así a construción de aprendizaxes 

significativas. 

2. Organizar os contidos en torno a eixos que permitan abordar os problemas, as situacións 

e os acontecementos dentro dun contexto e na súa globalidade. 

3. Favorecer a interacción alumnado-profesorado e entre iguais para que se produza a 

construcións de aprendizaxes significativas e a adquisición de contidos de claro compoñente 

cultural e social. 

4. Potenciar o interese espontáneo do alumnado no coñecemento dos códigos 

convencionais e instrumentos de cultura, aínda sabendo que as dificultades que estas aprendizaxes 

conlevan poden desmotivarlles; precisamos prevelas e graduar as actividades en consecuencia. 

5. Ter en conta as peculiaridades de cada grupo e os ritmos de aprendizaxe de cada alumno 

e alumna en concreto para adaptar os métodos e recursos ás diferentes situacións. 

6. Proporcionar continuamente información ao alumnado sobre o momento do proceso de 

aprendizaxe no que se atopa, clarificando os obxectivos que debe acadar, facéndolle tomar 

conciencia das súas posibilidades e das dificultades que debe superar, e propiciando a construción 

de estratexias de aprendizaxe innovadoras. 

7. Impulsar as relacións entre iguais proporcionando pautas que permitan a confrontación 

e modificación de puntos de vista, a coordinación de intereses, a toma de decisións colectivas, a 

axuda mutua e a superación de conflitos mediante o diálogo e a cooperación. 

8. Deseñar actividades para acadar a plena adquisición e consolidación de contidos tendo 

en conta que moitos deles non se adquiren unicamente a través das actividades desenvoltas no 

contexto da aula, pero que o funcionamento da escola como organización social sí pode facilitar: 

participación, respecto, cooperación, solidariedade, tolerancia, liberdade responsable…  

7.3.4. Metodoloxías Activas. 
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Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense metodoloxías 

activas e contextualizadas: 

1. Empregaremos metodoloxías que faciliten a implicación do alumnado e a adquisición e 

emprego de coñecementos en situacións reais, xerando aprendizaxes máis transferibles e 

duradeiros. 

2. Apoiaremos as metodoloxías activas en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de xeito 

que, a través da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias 

empregadas polos seus compañeiros e compañeiras e podan aplicalas a situacións similares. Para 

un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis axeitadas, 

ao permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o 

intercambio verbal e colectivo de ideas. 

3. Empregaremos metodoloxías que contextualizan a aprendizaxe e permiten a 

aprendizaxe por proxectos, os centros de interese, o estudo de casos ou a aprendizaxe baseado en 

problemas, pois favorecen a participación activa, a experimentación e unha aprendizaxe funcional 

que facilitará o desenvolvemento das competencias, así coma a motivación do alumnado ao 

contribuír decisivamente á transferibilidade das aprendizaxes. 

4. O traballo por proxectos é especialmente relevante para a aprendizaxe por 

competencias, pois baséase na proposta dun plan de acción co que se busca acadar un 

determinado resultado práctico. Con esta metodoloxía pretendemos axudar ao alumnado a 

organizar o seu pensamento favorecendo a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a 

tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa 

aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais. Favorecemos así 

unha aprendizaxe orientada á acción na que se integran varias áreas ou materias: o alumnado pon 

en xogo un conxunto amplo de coñecementos, habilidades e actitudes persoais, é dicir, os 

elementos que integran as distintas competencias. 

Por último, co fin de favorecer a aprendizaxe teremos en conta ademais que: 

- Non se pode obrigar a aprender. A aprendizaxe e o desenvolvemento danse 

espontaneamente, en tanto que non se pode forzar senón tan só facilitalo. 

- O que se necesita ou se quere saber, apréndese antes. Non se aprende nada que non esté 

relacionado coa satisfacción dunha necesidade, desexo ou para evitar algunha ameaza. A única 

motivación é a calidade da nosa supervivencia. Cando as persoas se sinten ameazadas deixan de 

aprender. O profesorado debe diferenciar o desafío da ameaza e debe recoñecer os sinais do 

alumnado que se sinte ameazado. 

- Non se pode aprender aquilo para o que non se está preparado. A suxestión sería a de ter 

unha idea intuitiva do que se irá ensinando e axustalo á resposta do alumno/a. O interese do 

alumno/a indica claramente a súa preparación para aprender a ensinanza que se lle está 

proporcionando. 

- O alumno ou alumna pode ceder a súa responsabilidade ao docente, pero non pode 

regalarlla. O poder do profesorado é un poder prestado, circunstancial, en tanto o alumnado vaia 

acadando a súa autonomía. O alumno ou alumna ten o dereito e a responsabilidade de decidir o 

seu obxectivo, e o docente, se o alumno/a decidiu ser ensinado, elixir o mellor camiño para logralo.  
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- En calquera cousa que se ensine, o que se ensina é “a propia personalidade”. O alumno/a 

aprende sobre sí mesmo e sobre o docente. O profesorado así pode proporcionar un bo modelo 

para o alumnado (aínda que tamén pode non facelo). Se o profesorado non exemplifica as súas 

recomendacións, calquera proposta que esté facendo será de pouca utilidade. 

- A aprendizaxe ten o seu tempo. Toda aprendizaxe demanda un tempo para ser asimilada. 

- A ensinanza é parte dun contexto de aprendizaxe. 

8. PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. AVALIACIÓN PROCESOS DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

8.1. PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. ESTRUTURA E AVALIACIÓN. 

8.1.1. Estrutura das Programacións Didácticas. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na súa Resolución do 11 de 

maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola 

que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo 

establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, e no seu CAPÍTULO V, no 

artigo 27. Programacións didácticas, sinala: 

“1. Os departamentos didácticos dos centros docentes desenvolverán o currículo establecido mediante a programación didáctica de cada 

materia de cada curso que teña encomendada na organización docente do centro. 

2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular específico e necesario para desenvolver o proceso de 

ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira coordinada entre o profesorado integrante do departamento. 

3. As programacións didácticas incluirán en cada materia, polo menos, os seguintes elementos: 

a) Introdución e contextualización. 

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe                

avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais. 

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

1º. Temporalización. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

g) Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

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

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

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no 

caso do bacharelato. 

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

l) Medidas de atención á diversidade. 

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. 

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico. 

ñ) Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 

procesos de mellora.” 

Con base no sinalado na orde, este Proxecto Educativo, establece a continuación unha serie de directrices para a elaboración 

das programacións didácticas das materias dos currículos nos distintos departamentos. 

 

8.1.2. Avaliación das Programacións Didácticas. 

Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas 

vertentes. Por iso, débese realizar unha análise global do proceso de ensinanza-aprendizaxe e da 

práctica docente en estreita relación coa propia programación didáctica. Esta análise debe 

contemplarse desde unha perspectiva de continuidade na interacción diaria dos membros de cada 
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Departamento e, en especial, nas distintas reunións de Departamento, nas que mensualmente se 

fixará un punto na orde do día para realizar o seguimento da programación: grao de 

desenvolvemento en cada grupo, adecuación dos contidos e metodoloxía empregada á realidade 

da aula, modificacións pertinentes... 

Daquela, conforman o instrumento fundamental para avaliar conxuntamente o desenvolvemento 

da programación e para acordar, se procede, adaptacións ou modificacións parciais en calquera 

momento do curso que resolvan os problemas que van aparecendo.  

Na última reunión do curso fixarase un punto na orde do día para facer unha avaliación xeral da 

actividade de cada Departamento. Os aspectos máis importantes aos que debe atender esta 

avaliación son os seguintes: 

Modelo de Avaliación da Programación Didáctica: 

(1=nada, 2=pouco, 3=bastante, 4=moito) 

INDICADORES 1 2 3 4 PROPOSTAS DE MELLORA 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do 

currículo. 

     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas. 

     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas. 

     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 

unidades didácticas. 

     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.      

6. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 

avaliación. 

     

7. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para cada etapa 

educativa. 

     

8. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.      

9. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 

     

10. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 

probas, traballos, etc. 

     

11. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 

dunha avaliación. 

     

12. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 

pendentes. 

     

13. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 

pendentes. [Só para ESO e bacharelato] 

     

14. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEAE. 

     

15. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 

     

16. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 

avaliación, estándares e instrumentos. 

     

17. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do 

curso. 

     

18. Contribución desde a materia ao plan lector.      

19. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.      

 

8.2. AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Para poder avaliar o proceso de ensino e a práctica docente nas diferentes materias terase 

en conta os seguintes elementos: 
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- A adecuación dos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe avaliables e criterios 

de avaliación ás características e necesidades do alumnado.  

- As aprendizaxes logradas polo alumnado.  

- As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e 

reforzo utilizadas.  

- A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensinanza, os 

procedementos de avaliación do alumnado, a organización da aula e o aproveitamento dos 

recursos do centro.  

- A idoneidade da metodoloxía e os materiais curriculares.  

- A coordinación do profesorado de cada grupo. 

- As relacións co/a titor/a e, no seu caso, coas familias.  

 

Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoavaliación 

(do docente) e a coavaliación (do alumnado).  

Realizaranse ó finalizar cada trimestre, respondendo a cuestionarios específicos que permitan 

extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de ensino e a práctica docente. 
 

Modelo de Cuestionario 1. AUTOAVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E DO PROCESO DE ENSINO: 
(1=nada, 2=pouco, 3=bastante, 4=moito) 

INDICADORES 1 2 3 4 PROPOSTAS DE MELLORA 

1.Obxectivos, contidos, estándares e criterios de avaliación adecúanse ás 

características e necesidades do alumnado.  

     
 

2. Alumnado conseguiu, de maneira satisfactoria, os obxectivos 

plantexados.  

     
 

3. Contribuíuse axeitadamente á consecución das competencias claves.      
 

4.Tratáronse satisfactoriamente os elementos transversais.       
 

5. As actividades son motivadoras e manteñen o interese do alumnado 

partindo da súa experiencia e realidade máis próxima.  

     
 

6. As actividades propostas ao alumnado con necesidades especiais 

permitíronlle acadar os obxectivos didácticos.  

     
 

7. A partir dos resultados obtidos, a metodoloxía empregada é a máis 

axeitada.  

     
 

8. Os materiais e recursos empregados axudaron á consecución de 

obxectivos e á adquisición das competencias claves.  

     
 

9. O uso das tecnoloxías contribuíu favorablemente no proceso de ensino.       
 

10. A distribución na aula  contribuíu positivamente aos resultados.       
 

11. A distribución temporal adecúase ao desenvolvemento de cada 

contido.  

     
 

12. O grao de coordinación entre o profesorado do grupo é satisfactorio.       
 

13. As relacións co/a titor/a do grupo son fluídas.       
 

14. O clima de relación entre as familias e o profesorado contribúe 

favorablemente.  

     
 

15. O desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

foi axeitado e satisfactorio.  
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Modelo de Cuestionario 2. AVALIACIÓN DO ALUMNADO SOBRE A PRÁCTICA DOCENTE: 
Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas  

co traballo do teu profesorado. Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha cruz. 

(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Parece a profesora interesada e ilusionada coa materia?       

2. Amosa dominio da materia?       

3. A profesora é organizada?       

4. As actividades teñen relación coa vida diaria?       

5. As actividades parecéronche interesantes?       

6. As explicacións espertaron a túa curiosidade?       

7. É esixente a profesora?       

8. A esixencia correspóndese ao traballado en clase?       

9. Pudechesprantexar todas as túas dúbidas na clase?       

10. Resolvéronche satisfactoriamente as túas dúbidas ?       

11. Pudeches participar en clase todo o que querías?       

12. O ambiente en clase foi axeitado para aprender?       

13. Adícase tempo suficiente a cada tema?       

14. A profesora é xusta nas calificacións?       

15. Sentícheste algunha ver marxinado/a na clase?       

16. Cres que algún compañeiro/a estivo marxinado/a?       

17. A profesora preocúpase dos teus problemas?       

18. Contribuíu a profesora a que che guste a materia?       

19. Tes unha boa opinión da túa profesora?       

20. Cres que a profesora ten unha boa opinión do grupo?      

 

 

Modelo de Cuestionario 3. AVALIACIÓN DO ALUMNADO SOBRE O PROCESO DE ENSINO: 
Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas coa materia.  

Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha cruz. 

(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Coñeces ben os contidos da asignatura, tanto prácticos como teóricos?       

2. Paréceche axeitado o tempo adicado a cada tema?      

3. Adícase tempo suficiente a realizar actividades? Enténdelas?      

4.  Adícase tempo suficiente para tocar instrumentos?       

5. Coñeces os criterios de calificación e avaliación?      

6. Pode mellorar a explicación da materia?       

7. Dificultades que atopas na asignatura.   

8. Ideas para Mellorar.   

9. Suxerencias de actividades complementarias.  

 

8.3. INFORME ÁS FAMILIAS 

 

As familias do alumnado menor de idade estarán informadas do desenvolvemento 

formativo do alumnado a través de diferentes canles: 

- Dende a titoría darase información continuada sobre o resultado do proceso de ensino-

aprendizaxe a través das sesións de titoría para as familias de alumnado menor de idade que 

poden solicitar con cita previa. 

- Trimestralmente, as familias recibirán o informe de cualificacións a través do Abalar Móbil 

da do boletín impreso. 

- Todo o profesorado do centro conta cunha hora semanal de atención a familias na que 

poden ofrecer información ás familias sobre a evolución académica do alumnado con cita previa. 
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9. ORIENTACIÓNS XERAIS PARA A INTEGRACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS NO CURRÍCULUM 

O Proxecto Educativo de IES Campo de San Alberto entende a educación como un proceso integral, 

continuo no tempo e aberto, en contacto coa entorna social, dando gran importancia ás 

actividades que complementan o curriculum.  

A través da transversalidade no currículum foméntase que o alumnado adquira competencias nos 

temas que definen a identidade do noso centro, concretados no PE: 

-Plurilingüismo 

-Convivencia,Pluralismo e Valores Democráticos 

-Igualdade e Coeducación 

- Innovación e Calidade Educativa 

- Comunidade de Aprendizaxe Aberta, Deporte e Saúde 

A educación, como formación integral e formación en valores, debe deseñar eixos 

transversais en todas as áreas do currículo. O Centro, nos programas de actividades, vixiará a 

formación do seu alumnado baseada na tolerancia, a educación para a saúde (sexual, drogo-

dependencia, actividade física...), o consumo, a paz, o coidado do medio ambiente, o respecto aos 

dereitos humanos, a solidariedade, a igualdade entre mulleres e homes, e especialmente a 

prevención da violencia de xénero, e os valores, formas e actitudes que fan posible unha 

convivencia óptima. 

9.1. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA E DE CENTRO. 

A oferta de materias de Libre Configuración complementan e fomentan os sinais de identidade do 

IES abordando os temas transversais que os definen. 

OFERTA MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (LCA) E DE CENTRO (LCC) 

CURSOS/TEMAS PLURILINGÜISMO CONVIVENCIA E 

IGUALDADE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

COMUNIDADE 

ABERTA 

DEPORTE E SAÚDE 

 

1º ESO 

- Obradoiro 

Musical Bilingüe 

(LCA) 

  - Obradoiro de 

Prensa(LCC) 

- Climántica(LCC) 

 

 

2º ESO 

  Programación(LCA) - Paisaxe e 

Sustentabilidade(LCA) 

- Promoción de 

estilos de vida 

saudable(LCA) 

 

 

1º BAC 

- Coeducación no 

século XXI 

Bilingüe(LCA) 

- Pensamento 

Crítico Bilingüe 

(LCC) 

- Coeducación no 

século XXI(LCA) 

- Pensamento 

Crítico(LCC) 

- Afondamento 

Tecnoloxía(LCC) 

- Léxico Científico-

Técnico(LCC) 

- Antropoloxía(LCA) 

- Introdución á Arte 

Clásica(LCA) 

- Preparación de 

Probas físicas 

Reguladas(LCC) 

 

2º BAC 

- Reforzo de Inglés 

1º-2º  (LCC) 

- Reforzo de Latín 

(LCC) 

 - Electrotecnia(LCA) 

- Métodos 

Estatísticos e 

Numéricos(LCA) 

- Patrimonio Artístico 

de Galicia(LCA) 

- Reforzo 

Matemáticas (LCC) 

- Preparación de 

Probas físicas 

Reguladas(LCC) 
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9.2. A BIBLIOTECA. PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO. 

 

O noso Proxecto Educativo susténtase na colaboración conxunta de toda a  comunidade 

educativa nun reto común: a creación da nosa Comunidade de  Aprendizaxe.  

- Comunidade de Aprendizaxe Aberta sustentada en: 

1. Impulsar a Biblioteca Escolar como eixo motivador en toda a comunidade educativa,  

fomentando o desenvolvemento de actitudes de colaboración, participación e traballo  colectivo, 

favorecendo así as relacións entre iguais e entre os distintos sectores da nosa comunidade de 

aprendizaxe.  

2. Deseñar e planificar proxectos abertos, que propicien o desenvolvemento de  actividades que 

enriquezan os currículos ordinarios de cada materia en calquera etapa  educativa, partindo dos 

estándares coincidentes.  

3. Animar a todos os membros da comunidade a implicarse voluntariamente,  especialmente aos 

departamentos didácticos, profesorado e alumnado, pero non  exclusivamente.  

4. Promover o traballo colaborativo interetapa e entre departamentos, coa finalidade da  

implantación progresiva dun modelo de ensinanza multidisciplinar baseada no traballo  por 

proxectos e tarefas. 

5. Potenciar as TICs como un método eficaz de traballo colaborativo e coma unha ferramenta 

imprescindible para o desenvolvemento das competencias.  

6. Facilitar a formación na ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos) do profesorado  que 

voluntariamente aposte por implicarse.  

7. Planificación dos proxectos fundamentada en grupos de traballo estables, e  concretada para o 

comezo de cada curso.  

8. Propiciar, na medida do posible, a coincidencia horaria para o traballo do equipo  docente 

implicado en cada proxecto.  

9. Implicar a familias e contorna na nosa comunidade de aprendizaxe.  

- A Biblioteca como laboratorio creativo de aprendizaxe:  

A nosa biblioteca está integrada no proxecto PLAMBE, responsable da renovación das  

bibliotecas escolares, que promove o concepto de biblioteca como laboratorio creativo  de 

aprendizaxe. Actualizarase o concepto de biblioteca escolar integrando competencias  de 

Alfabetización mediática e informacional relacionadas co currículo da UNESCO AMI. Partindo desa 

base consideramos que se pode impulsar a ensinanza por proxectos propoñendo o emprego dos 

recursos e servizos da biblioteca escolar nas metodoloxías  colaborativas. Pretendemos que chegue 

a ser un elemento integrador de actividades que  poidan atanguer a varios departamentos, 

adxudicándolle un enfoque interdisciplinar.  

A biblioteca pode ser unha terceira vía para revisar as nosas prácticas educativas e  promover 

cambios organizativos para crear proxectos documentais interdisciplinares  (PDI), necesarios para 
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“aprender a aprender” durante toda a vida. Ao longo de varios cursos académicos traballouse 

interdisciplinarmente sobre os seguintes eixos: 

- Curso 2017-18: PDI “O noso Mar” 

- Curso 2018-19: “Axenda 2030: O Gran Desafío” 

- Curso 2019-2020: “O Espírito Olímpico ” 

Ademais é un espazo fundamental para mellorar a convivencia, na que se deben incluír ás familias.  

Liñas de actuación:  

1. Cada novo curso académico propoñer desde a biblioteca un eixe pedagóxico (tema transversal 

de centro) que poida ser traballado desde  distintas vertentes, favorecendo a interacción necesaria 

para desenvolver a aprendizaxe  por proxectos.  

2. Deseñar novas fórmulas de información e difusión das actividades e recursos da  biblioteca, 

desenvolvendo iniciativas destinadas á implicación das familias e  promovendo a celebración 

dunha semana de lectura en familia.  

3. Incorporar aos distintos sectores da comunidade educativa para que amplíen a súa  experiencia 

lectora. Por unha banda a través do programa de clubs de lectura e por outra  deseñando 

programas específicos para grupos de risco que están desmotivados así como  alumnado con 

necesidades educativas específicas co fin de conseguir unha biblioteca inclusiva para atender á 

diversidade. Neste sentido disporase dunha maior presenza de  materiais adaptados ás 

necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais e  deseñarase unha sinalización 

que facilite a comprensión tamén daquel alumnado que  presente dificultades para a lectura.   

4. Abrir en horario de tarde na medida do posible, para posibilitar o uso da biblioteca  por parte do 

alumnado de ciclos formativos e adultos.  

9.3. AS DINAMIZACIÓNS. 

O noso centro é un gran referente nacional e incluso europeo en Proxectos Internacionais 

Grundtvig na Educación de Adultos. Asemade, contamos con  experiencias moi satisfactorias en 

Proxectos Comenius, Climántica, Plan Proxecta e  diversas dinamizacións que promoven proxectos 

multidisciplinares e transversais como a Rede  Solidaria ou a Revista Escolar. Todas estas excelentes 

experiencias educativas deben seguir  sendo impulsadas e apoiadas, enmarcándoas e 

coordinándoas a través do proxecto  global de centro.  

As actividades de dinamización que se realizan no IES Campo de San Alberto poden varias 

en cada curso académico, se ben , xeralmente as existentes e con continuidade son as seguintes: 

- Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

- Equipo de Convivencia 

- Equipo de Igualdade  

- Dinamización de Actividades Deportivas. 

- Dinamización da Revista Entrepontes. 
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- Dinamización das TICs. 

- Dinamización do Proxecto Edixgal. 

- Dinamización de Proxectos Internacionais. 

- Dinamización da Rede Solidaria. 

- Dinamización de Equipo Directivo. 

Cada unha das dinamizacións conta cun equipo de traballo que pode estar formado por 

alumnado e profesorado, unha persoa coordinadora e un plan de actividades.  

- Proxectos e actividades complementarias e transversais: 

1. Seguindo a Orde do calendario escolar anual de Galicia (Artigo 8), dentro do noso proxecto 

educativo coordinaranse as seguintes conmemoracións: 

- 20 de novembro de 2020: Día Universal da Infancia.  

- 25 de novembro de 2020: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.  

- Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da Constitución e do 

Estatuto de autonomía de Galicia. 

- 3 de decembro de 2020: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

- 10 de decembro de 2020: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.  

- 24 de xaneiro de 2021: Día Internacional da Educación.  

- 30 de xaneiro de 2021: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

- 8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller.  

- 15 de marzo de 2021: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.  

- Do 8 ao 12 de marzo de 2021: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula 

con xornais.  

- 7 de abril de 2021: Día Mundial da Saúde.  

- Entre o 19 ao 23 de abril de 2021: Semana do Libro.  

- 2 de maio de 2021: Día Internacional contra o Acoso Escolar.  

- 9 de maio de 2021: Día de Europa.  

- Do 10 ao 14 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas. 

- 5 de xuño de 2021: Día Mundial do Ambiente 

- De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola 

igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e 

intersexuais en Galicia, para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a 

diversidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos públicos realizarán 

actividades específicas próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas co 

recoñecemento efectivo do dereito destas persoas.  

2. Impulsar as múltiples experiencias de éxito que se veñen facendo ao longo dos anos  no IES 

Campo de San Alberto dende as diferentes dinamizacións e departamentos: Intercambio con 

Canadá; Viaxes a  París e Roma; Mes Cultural “Do Libro á Letras”; Revista escolar “Entrepontes”; 

Día da  Ciencia en galego; Mes da Muller, Deporte Escolar; Teatro; Celebracións: Magosto, 

Entroido, Festival  fin de curso, acto de graduación do alumnado de 2º Bacharelato...  
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3. Integrar toda esta ampla oferta de actividades no proxecto educativo común, en  coordinación 

coas dinamizacións, en especial co Equipo de Dinamización da Lingua  Galega.  

4. Fomentar as actividades deportivas entre toda a comunidade educativa potenciando a tarde 

deportiva dos mércores e  impulsando a participación do  alumnado, do profesorado e das nais e 

pais. 

5. Potenciar a autonomía e iniciativa do alumnado e profesorado nas diferentes  propostas.  

6. Crear un calendario anual para a coordinación, planificación e seguimento da oferta de 

actividades complementarias aloxado na web e na aula virtual do centro: datos de participación, 

datas e horarios,  organización de grupos e publicidade de cada actividade.  

10. ANEXOS 

 

ANEXO I: PROXECTO LECTOR 

ANEXO II: PROXECTO EDIXGAL 

ANEXO III: PLAN DE ENSINO VIRTUAL 

ANEXO IV: PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ANEXO V: PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/system/files/u95/PXAD.pdf

