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INTRODUCCIÓN 

Este documento relacionado co PEC servirá de base aos posteriores proxectos curriculares. Como se 

trata dun documento base contemplamos aqueles aspectos xerais como: 

1) FACTORES ORGANIZATIVOS QUE INFLUEN NA METODOLOXÍA: criterios de agrupamento de 

alumnado, oferta de optatividade e itinerarios, organización práctica das medidas de atención 

á diversidade. 

2) TEMPO, ESPAZO E USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

3) PRINCIPIOS XENÉRICOS DA METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

4) AVALIACIÓN E PROMOCIÓN. 

5) MATRÍCULAS DE HONRA 

6) DIRECTRICES XERAIS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 

1.- FACTORES ORGANIZATIVOS QUE INFLUEN NA METODOLOXÍA 

A) CRITERIOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO: 

Os agrupamentos do alumnado están condicionados por varios factores como: espazos 

dispoñibles, itinerarios, materias optativas… Tendo en conta a oferta educativa do IES de Sar os 

criterios a seguir son: 

1.- En xeral, agrupar ao alumnado coa maior obxectividade posible, sen prexuízo das medidas 

de atención á diversidade adoptadas. 

2.-   No caso de cursos con gran flexibilidade na elección de itinerarios e optativas como son 

4º de ESO e bacharelatos, ofertamos opcións pechadas decididas pola Comisión Pedagóxica. 

Desta oferta se informa ás familias na folla de matrícula que está ao seu dispor na páxina web 

do centro. 

3.- No caso de existir máis dun grupo en 1º e 2º da ESO o alumnado de NEAE repartido 

equitativamente nos grupos sempre e cando haxa profesorado con dispoñibilidade horaria.  

4.- Dentro das ratios legais procurarase que os grupos da ESO teñan o menor número posible 

de alumnas/as. 

5.- Insistindo na dispoñibilidade horaria do profesorado, no caso de ser necesario faranse 

agrupamentos específicos.  

6.- No caso de grupos de reforzo nos cursos de 1º e 2º da ESO as materias de Lingua e 

Matemáticas serán impartidas por distinto profesorado. 

7.- Os Xefes de Departamento reuniranse co alumnado con materias pendentes  para 

indicarlles a forma de recuperación e levar un seguimento conforme o Plan de reforzo para o 
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alumnado que pasa con materias suspensas que recolle o artigo 51 da Orde do 25 de xaneiro 

de 2022. 

 

 

B) OFERTA EDUCATIVA 

No IES de Sar impártense catro cursos da ESO e tres modalidades de Bacharelato: Artes Plásticas e  

Deseño, Ciencias da Saúde e Tecnoloxía e Ciencias Sociais e Humanidades. 

En 1º da ESO existe optatividade para a materia de libre configuración: Afondamento de Bioloxía e 

Obradoiro Musical. En 2º curso da ESO   ofertase  as materia de libre configuración: Xadrez e 

Programación.  

En 3º curso da ESO o número de materias optativas a impartir cada curso dependerán do número de 

alumnos/as que soliciten ditas materias. Soamente se elixe entre Cultura Clásica e Francés 

No  4º curso da ESO o alumnado escollerá entre ensinanzas académicas ou ensinanzas aplicadas e o 

número de materias optativas a impartir cada curso dependerán do número de alumnos/as que 

soliciten ditas materias. 

En canto aos Bacharelatos o IES de Sar sempre que haxa matrícula suficiente intentará impartir todas 

as materias troncais de opción e o maior número posible de específicas de opción e libre 

configuración. 

Cada departamento didáctico organiza as actividades extraescolares e complementarias que 

considera oportuno. A Vicedirección do centro coordinará todas as actividades. 

 

C) DECISIÓNS CURRICULARES DAS ÁREAS E USO RACIONAL DOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Ver programacións dos distintos departamentos. 

 

2.- RECURSOS, ESPAZOS E TEMPOS 

O edificio onde está situado o centro está deseñado en forma de U. Na parte central están as 

oficinas, despachos, sala de profesores, biblioteca, salón de actos e departamentos. As aulas de 

bacharelato están dispostas nunha das alas do edificio (zona azul)  e as aulas da ESO na outra (zona 

amarela). Na planta alta da zona azul están situadas as aulas de debuxo artístico, imaxe e os 
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laboratorios de Ciencias, Física e Química. Na planta alta da zona amarela están as aulas de Música, 

Tecnoloxía e Francés. 

Cada grupo ten asignada un aula de referencia para evitar, no posible, o continuo desprazamento do 

alumnado polos corredores nos cambios de clase. 

Os horarios están organizados  en clases de 50 minutos de duración tendo seis sesións diarias de 

08:50 a 14:30 horas e dúas sesións nas tardes dos martes de 16:50 a 18:0 horas. 

Para facilitar a organización hai algunha aula de desdobre na parte da ESO, así como dúas aulas de 

informática unha e cada planta da zona amarela. 

A Biblioteca terá cada curso un profesor/a encargado dela así como profesorado con gardas de 

Biblioteca que cubrirán o máximo número de horas posibles estando, en todo caso, aberta nas horas 

de recreo. Para poder ser usada como aula necesitará a presenza do profesor do grupo. Procurarase 

fomentar o seu uso. 

Os materiais e recursos que poidan ser utilizados por varios departamentos ou profesores estarán 

colocados nas oficinas do centro onde os poderán recoller. 

As aulas específicas: Informática, Plástica, Música, Tecnoloxía, Debuxo Artístico, Volume, Imaxe, etc, 

deben ter un regulamento específico para o seu uso, do que se encargarán os departamentos 

respectivos. 

En canto á distribución dos tempos, serán os Departamentos os que indiquen, antes de facer os 

horarios, organización de actividades didácticas ou complementarias, os criterios a seguir no relativo 

a continuación ou alternancia de sesións, … 

E necesario insistir en algunhas carencias importantes como unha zona de patio cuberta e espazo 

para almacén. 

3.- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS DE CARÁCTER XERAL.  

1.- Determinar os coñecementos previos que ten o alumnado en relación coa nova aprendizaxe. 

2.- Comezar sempre por actividades que fomenten unha actitude favorable por parte do alumnado e 

que motiven a aprendizaxe de novos contidos. 

3.- Presentar os contidos dunha forma organizada e clara adecuándoos ás capacidades do alumnado. 

4.- O obxectivo que se persegue na ESO é a formación integral do alumnado. Esto ten como 

consecuencia que prioritariamente debe buscarse desenvolver capacidades. 

5.- Cada disciplina ten a súa propia didáctica pero sempre hai que ensinar: 

 a) feitos, mediante actividades repetitivas que faciliten a memorización. 

 b) conceptos, con actividades que faciliten a comprensión. 
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 c) procedementos, mediante actividades e reflexión sobre as mesmas. 

d) actitudes e valores, comezando por sensibilizar ao alumnado sobre as normas existentes no 

centro e na aula. 

6.- Atención á diversidade, seleccionando conceptos, procedementos e actitudes adecuados ao 

desenvolvemento e formación de cada alumno/a. 

7.- No caso do Bacharelato que non é un nivel obrigatorio e dado que o alumnado deberá 

enfrontarse posteriormente a estudios superiores, é necesario dar ao estudio dos contidos un 

carácter máis profundo e que o alumnado fora da aula realice un esforzo de traballo individual, 

documentación, procura de material, etc. 

8.- Ao finalizar o curso os departamentos didácticos examinarán a selección e secuenciación dos 

contidos e os criterios de avaliación por si consideran necesario realizar algunha adecuación ou 

modificación.  

 

4.- AVALIACIÓN E PROMOCIÓN (Aprobado Claustro 14/03/2022) 

A) PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN NA ESO: 

A ESO é unha etapa de escolarización obrigatoria na que o currículo ten un carácter aberto e flexible 

e a avaliación do alumnado será continua e integradora. 

1) PROCESO DE AVALIACIÓN: constará dunha avaliación inicial para coñecer a situación do 

alumnado e tres sesión de avaliación coincidindo a terceira coa final. 

2) CRITERIOS DE AVALIACIÓN axustados aos que figuran nas programacións das diferentes 

materias. Estes criterios están a disposición da comunidade educativa  a través da web do 

centro 

RESULTADOS: prestarase especial atención ao alumnado que non progresa establecendo 

algunha as medidas de reforzo educativo establecidas na Orde do 25 de xaneiro de 2022. 

 

B) CAPACIDADES CONSIDERADAS BÁSICAS POLO CENTRO. 

1) Asistencia con puntualidade. 

2) Interese polo traballo 

3) Progreso na expresión oral, escrita, gráfica, musical, etc. 

4) Progreso na capacidade de razoamento. 

5) Presentarse aos exames, incluído setembro. 

6) Consideración de que a madureza académica posibilítalle ao alumno/a abordar futuras 

actividades tanto académicas como laborais. 

 

C) GUIÓN PARA AS SESIÓNS DE AVALIACIÓN NA ESO.  
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1) AVALIACIÓN DO GRUPO: estudio dos resultados globais, feitos que a xuízo do titor 

inflúen no rendemento do alumnado, posibles actuacións de cara a mellorar o 

rendemento do grupo, etc. 

2) AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA:  

2-a) Alumnado con maior número de suspensos: análise das posibles causas do seu 

baixo rendemento buscando formas de axuda. 

2-b) Alumnado de reforzo ou ACI: valoración dos progresos e posibles cambios. 

2-c) Alumnado promocionado por imperativo legal: analizar cada caso para opcións de 

futuro. 

3) INICIATIVAS A REALIZAR POLO TITOR, O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU A 

XEFATURA DE ESTUDIOS. 

Permanente  contacto coas familias para informar do resultados e das medidas a 

adoptar en cada caso. 

 

 

D) CRITERIOS PARA A  PROMOCIÓN NA ESO. 

 Segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia establécense os seguintes criterios de promoción: 

● A decisión  promoción será adoptada de xeito colexiado 

● Acadará a promoción: 

■ alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados 

■ ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias 

■ Ademais poderá decidir a promoción dunha alumna ou dun alumno, sempre 

que se cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

● a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as 

materias nas que estea matriculada ou matriculado nese ano 

académico sexa igual ou superior a cinco. 

● b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias 

non superadas lle permite seguir con éxito o curso seguinte. 

■ b.1)Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o 

alumno adquirise as competencias establecidas. 
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● c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables 

de recuperación. 

■ c1) Os motivos polos que hai expectativas favorables de 

recuperación: que  non teña ningún protocolo de 

absentismo aberto e/ou que a alumna ou o alumno se 

presentase ás probas e que realizase as actividades 

necesarias para a súa avaliación positiva.  

 

● d) Que o equipo docente estime que a devandita promoción 

beneficiará a súa evolución académica. 

 

E) CRITERIOS PARA A  TITULACIÓN NA  ESO. 

1. Ao finalizar o cuarto curso na sesión de avaliación final, decidirá sobre a súa titulación. A 

decisión será adoptada de xeito colexiado 

2. Obterá o título de graduado en ESO o alumnado que: 

●  Supere todas as materias ou ámbitos cursados. 

● O equipo docente poderá decidir a obtención do título por parte dunha alumna ou dun 

alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

○ a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en 

que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou 

superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota 

numérica obtida na materia non superada. 

○ b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as 

competencias establecidas: ter aprobadas todas as competencias 
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○ c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os 

obxectivos da etapa 

■ c.1.) Os motivos polos que  acada os obxectivos de 

etapa: que non teña ningún protocolo de absentismo 

aberto e/ou que a alumna ou o alumno se presentase 

ás probas e que realizase as actividades necesarias para 

a súa avaliación positiva.  

 

F) CRITERIOS PARA A  PROMOCIÓN NO BACHARELATO 

Ao finalizar o primeiro curso o equipo docente adoptará a decisión sobre a súa promoción ao 

segundo curso. 

As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando: 

i.  superen as materias cursadas 

ii.  ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

 

G) CRITERIOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO 

 

● Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous 

cursos de bacharelato. 

● Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por 

unha alumna ou un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que se cumpran 

ademais todas as condicións seguintes: 

○ Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias 

e os obxectivos vinculados a ese título. 

○ Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da 

alumna ou do alumno na materia. 

○ Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias 

para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 
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○ Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa 

cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola 

que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo 

considerarase a nota numérica obtida na materia non superada. 

5.- MATRÍCULAS DE HONRA. 

5.1.-   EN 4º ESO 

1. As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso, obtivesen unha nota 

media do cuarto curso igual ou superior a nove puntos (arredondada á centésima máis 

próxima e, en caso de equidistancia, á superior) poderán recibir a mención de matrícula de 

honra. A devandita mención poderá concederse, como máximo, a un número de alumnas ou 

alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no centro 

docente no cuarto curso. 

2. En caso de empate, nota media de todas as materias de 3º, 2º e 1º ESO  

3. Se segue o empate, terase en conta a nota media ponderada, segundo a carga horaria, de 
todas as materias de segundo de bacharelato  
 

4. No último caso, sorteo 

 

En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no cuarto curso de 

educación secundaria obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse unha mención de 

matrícula de honra. 
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5.2- BACHARELATO 

● O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo curso, obtivese unha nota 

media do segundo curso igual ou superior a nove puntos (arredondada á centésima máis 

próxima e, en caso de equidistancia, á superior) poderá recibir a mención de matrícula de 

honra. A devandita mención poderá concederse, como máximo, a un número de alumnos ou 

alumnas igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no centro 

docente no segundo curso. 

●  En caso de empate, nota media de todas as materias de 1º BACHARELATO  

● Se segue o empate, terase en conta a nota media ponderada, segundo a carga horaria, de 
todas as materias de segundo de bacharelato  
 

● No último caso, sorteo 
 

6.- PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 

Se xunta documento elaborado polo Departamento de Orientación.       


