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1. INTRODUCIÓN 

 

            O Proxecto Educativo de Centro debe permitir ós diferentes membros 

da comunidade educativa un mellor coñecemento da realidade na que 

desenvolvemos o noso traballo. Para conseguilo deberá orientar debidamente 

ao profesorado, ao alumnado, ás familias e ao persoal docente e non docente, 

favorecendo a identificación e implicación do conxunto da comunidade 

educativa neste proxecto. 

 

Intenta definir os principios, criterios e intencións que orientarán o 

funcionamento do centro. Pretende ser un instrumento que permita a 

coherencia do equipo de profesores/as no desenvolvemento da tarefa 

educativa, xa que esta tarefa debe ser colectiva se queremos acadar os 

obxectivos que nos propoñemos. 

 

Pretende manter informados a todos os membros da comunidade educativa 

das peculiaridades do medio no que desenvolvemos o noso traballo, establecer 

os obxectivos xerais que pretendemos co noso traballo diario, partindo da 

análise do contexto do centro  (lingüístico, social, relacional, etc), das normas 

pertinentes sobre o funcionamento dos centros de secundaria e dos acordos 

organizativos de centro, recollendo a oferta educativa que pretendemos e 

sentando as bases para as relacións de colaboración con outras entidades. 

 

Na súa elaboración, ó longo destes anos de funcionamento, fomos recollendo 

as directrices marcadas e a estrutura organizativa construída. Non pretende ser 

un documento definitivo; máis ben un punto de partida que sirva de referente 

no camiño a percorrer. Por esta razón é un documento aberto e susceptible de 

revisión e mellora constantes, e modificarase de acordo coa realidade do 

centro para convertelo, deste xeito, nun instrumento eficaz que de verdade nos 

axude a unificar criterios. 
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1.1. UBICACIÓN E CONTORNO 

 

. A Terra de Soneira 

 

. O Concello de Camariñas 

 

Procedencia xeográfica do alumnado e contexto cultural 

 

O Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe Pedra da Aguia, está ubicado 

na localidade da Ponte do Porto (Camariñas). É un centro público situado nas 

aforas desta localidade, nas proximidades do límite entre os concellos de 

Camariñas e Vimianzo, no lugar denominado A Devesa, ó pé do monte "Pedra 

da Aiga", que lle dá nome ó centro. 

 

 

 

 

 

      É un instituto de nova creación, previsto inicialmente para 16 unidades de 

ESO na rede de centros, e creado definitivamente no Decreto 269/1998 do 24 

de setembro do 98 con 14 unidades de Educación Secundaria Obrigatoria 

(DOG 6/10/98) coa denominación de IES de Camariñas. Empeza a funcionar a 

principios do curso escolar 1998/99. Mediante a Orde de 15 de febreiro de 

2001 (DOG 22/3/01) autorízase o cambio de denominación do centro proposta 

polo Consello Escolar, pasando a chamarse Instituto de Educación Secundaria 

“Pedra da Aguia”. 

 

       Na Orde do 16 de setembro de 2015 (DOGA 21 outubro 2015) pola que se 

autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para 

o curso 2015/16 pasa a denominarse IES Plurilingüe Pedra da Aguia. 
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            Este instituto está aberto a todos os alumnos que cumpran os requisitos 

académicos legalmente establecidos, domiciliados no contorno próximo do 

centro. Nel impartirase a etapa completa de Educación Secundaria Obrigatoria. 

Comeza a funcionar no curso 1998/99, co 1º ciclo completo e o 3º ano do 2º 

ciclo da ESO (12 unidades). 

 

           Xeograficamente o instituto está encravado dentro da comarca Terra de 

Soneira, no concello de Camariñas e na localidade da Ponte do Porto. 

Camariñas é un concello costeiro, situado no corazón da rexión xeográfica da 

Costa da Morte. 

 

- A terra de Soneira. 

 

         O nome desta comarca aparece recollido documentalmente a partir dos 

séculos IX e X co nome de Sonaria ou Somnaria. Foi recoñecida como tal no 

mapa comarcal de Galicia realizado recentemente. Comprende os concellos de 

Vimianzo, Zas e Camariñas. A súa extensión é de 372 km cadrados e a súa 

poboación é de 18706. Está encravada na rexión xeográfica coñecida como 

Costa da Morte, ocupando a súa zona central. 

 

           Limita coas comarcas de Bergantiños (N.), Terra de Xallas (E. e S.) e 

Fisterra (S. e O.), e está bañada polo océano Atlántico (O.). Pola súa zona 

central corre o río Grande (tamén chamado río do Porto ou río da Ponte) que 

nace no Pico de Meda e desemboca na ría de Camariñas. 
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- O Concello de Camariñas. 

 

            O concello de Camariñas é un concello costeiro, mariñeiro e pouco 

montañoso. O nome do concello parece que pode vir dunha planta autóctona 

chamada “caramiña” que quere dicir “herba da fame”. 

 

Forma unha península cunha superficie de 52 km. cadrados. Abrangue un total 

de 21 núcleos urbanos agrupados en catro parroquias: San Xurxo de Buría, 

San Pedro da Ponte do Porto, Sta. María de Xaviña e O Espírito Santo de 

Camelle. Limita polo norte co Océano Atlántico e o Río Grande; polo sur, co 

Atlántico e a Ría de Camariñas; polo leste, co Concello de Vimianzo; e polo 

oeste, co océano Atlántico. 

 

O relevo presenta algunhas pequenas montañas que non superan os 200 m. 

de altitude. Os picos máis altos están na Serra de Pena Forcada. Ten 35 millas 

de costa (645 km.) moi accidentadas: altos acantilados e praias solitarias; 

tamén ten algunha praia tranquila no interior da ría. 

 

O clima é oceánico. A temperatura media de 12 graos centígrados 

aproximadamente. A pluviosidade moi abundante. Hai fortes e frecuentes 

ventos, sobre todo do norte e o noroeste. 
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A súa poboación é de 5209 habitantes, segundo os datos do padrón do 2020. 

Ten grandes zonas deshabitadas, pero aínda así hai arredor duns 120,67 

habitantes por km. cadrado. O núcleo de poboación máis importante polo 

número de habitantes é a capital do concello, Camariñas. A principal actividade 

económica da poboación é o traballo no mar (pesca de baixura e marisqueo) 

nas localidades costeiras: Camariñas, Camelle, Arou e Sta. Mariña. As rochas 

das súas costas son perfectas para o cremento do percebe. Camariñas conta 

con destacadas empresas relacionadas coa actividade do mar: Frigoríficos de 

Camariñas, S.L., Industrias Cerdeimar, S.L., Prodemar – Stolt Sea Farm 

Camariñas . A agricultura e a gandería adoitan ter funcións complementarias.        

 

Nas demais localidades (Xaviña, Brea, Pescadoira, Brañas Verdes, Lazo, Dor, 

O Allo e A Ponte do Porto) a economía familiar compleméntase coa agricultura, 

o comercio, a construción, a artesanía do encaixe de palillos e, sobre todo, a 

emigración. Nestes últimos anos está despegando con forza o 

desenvolvemento do turismo na zona. 

 

A economía familiar complétase coa artesanía do encaixe de palillos que se 

practica desde hai séculos. Os encaixes de Camariñas xa eran famosos no 

século XVII. 

 

Na actualidade, en Semana Santa, celébrase unha importante mostra da 

artesanía do encaixe. 

 

No seu territorio hai algúns restos de castros celtas, dunha calzada romana 

chamada “Camiño Real”, dun castelo (Castelo do Soberano) na capital do 

concello, onde se libraron duras batallas cos franceses nos tempos de Carlos 

III, algunha igrexa románica (Xaviña) e restos de arte barroca. Existen lendas 

que nos falan da posible orixe viquinga dalgún núcleo de poboación: Santa 

Mariña, Arou... 
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Foron numerosos os naufraxios que se produciron nas costas do noso 

concello. Existen lendas que nos falan de que os habitantes destes pobos 

desorientaban aos barcos co fin de apoderarse das súas cargas; sen embargo 

outros falan de que estas xentes xogábanse a vida para prestar auxilio aos 

náufragos coas súas pequenas embarcacións. A verdadeira razón de tantas 

vítimas parece estar en que este é un lugar obrigado de cambio de rumbo dos 

barcos, con frecuentes temporais e abundantes néboas. Ademais esta costa é 

moi rochosa e abrupta.  

 

- Procedencia xeográfica do alumnado. Contexto cultural. 

 

   Aínda que o instituto está encravado no concello de Camariñas, unha 

pequena parte dos/as seus/súas alumnos/as pertencen ao veciño concello de 

Vimianzo. Son os alumnos procedentes das pequenas localidades de: Esquipa, 

Cures, Mouzo, Carnés, Montecelos, Campolongo, Moreira, A Casiña, A 

Devesa, Vilar, Cereixo e Tufións.  

 

Os centros adscritos son:  

 

CEIP O Areal de Camariñas e CEIP Plurilingüe da Ponte do Porto. 

 

Ademais destes centros, existen na área xeográfica que comprende, escolas 

unitarias en distintas localidades do Concello. 

 

Rematado o período de escolaridade obrigatoria, os alumnos teñen que 

desprazarse para continuar os seus estudos a Vimianzo, Cee ou outros centros 

máis afastados (Baio, Carballo, A Coruña, Santiago...).  

 

Complétase a oferta cultural e de ocupación do tempo libre con diversos locais 

culturais e instalacións deportivas municipais (un pavillón polideportivo cuberto 

en Camariñas e na Ponte do Porto e algunhas pistas polideportivas exteriores), 

unha biblioteca e un museo municipal do encaixe na en capital do concello. En 

Camelle hai un museo dun alemán que se instalou nesta localidade hai moitos 

anos, e na Ponte do Porto, por iniciativa dun grupo de veciños, existe un 

pequeno museo etnográfico. 
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Hai tamén algunhas asociacións: de veciños, amas de casa, palilleiras, unha 

asociación antidroga (ABONDOU), un club náutico, ANPAs e algúns outros 

colectivos. 

 

A concellería de Cultura e estas asociacións, organizan algunhas actividades 

culturais e deportivas que ocupan o tempo de lecer do alumnado deste IES. 

 

Nos últimos anos veuse producindo un retorno de emigrantes suízos. A crise 

no sector pesqueiro e a construción e a escaseza de postos de traballo está a 

orixinar novos movementos migratorios . 

 

2. ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA AO 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E CULTURAL DO CENTRO, E ÁS 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

 

2.1. OBXECTIVOS DO CENTRO 

 

Asúmense os obxectivos xerais da etapa establecidos no Decreto 86//2015, do 

25 de xuño (DOG do 29/06/2015), tendo en conta o contexto socio-económico  

cultural do centro e as características do alumnado, tratando de adecualos no 

posible á nosa realidade educativa. 

 

A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade:  

 

 Lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da 

cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico 

e tecnolóxico 

 

 Desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo 

 

 Preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa 

inserción laboral 
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 Formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida 

como cidadáns e cidadás 

 

Estes obxectivos xerais establecen as capacidades que deben ter adquiridas 

os alumnos ó finalizar esta etapa educativa. 

 

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. 
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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 o u más linguas estranxeiras de 

maneira apropiada. 

 

j) 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. 

 

k) 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 do seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 



12 

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

m) 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 o exercicio deste dereito. 

 

n) 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. 

 

Estes obxectivos, que recollen as intencións xerais do centro, pretenden definir 

o que queremos conseguir dos nosos alumnos e marcan o rumbo que se 

pretende seguir.  

 

 

2.2. OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO 

 

En canto ás materias optativas a oferta é a seguinte: 

 

1ºESO:    2ª lingua estranxeira (Francés) 

                 Alumnos/as con dificultades:  Exención da 2ª Lingua Estranxeira   

 

2ºESO:    2ª lingua estranxeira (Francés) 

                 Alumnos/as con dificultades: Exención da 2ª Lingua Estranxeira 

 

3ºESO:     2ª lingua estranxeira (Francés) 

                 Cultura Clásica 
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4ºESO:     Ofertanse estes dous itinerarios: 

 

ENSINANZAS ACADÉMICAS ENSINANZAS APLICADAS 

Escoller 1 grupo: Escoller 2 materias: 

BIOLOXÍA + FÍSICA E QUÍMICA  

ECONOMÍA + LATÍN  

 

 

CIENCIAS APLICADAS A ACTIVIDADES PROFESIONAIS  
INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E PROFESIONAL  

TECNOLOXÍA  

 

Marcar por orde de preferencia: Marcar por orde de preferencia: 

PLÁSTICA  

MÚSICA  

FRANCÉS  
TICs  

TECNOLOXÍA  

ECONOMÍA  

 

 PLÁSTICA,  

MÚSICA  

FRANCÉS  
TICs  

TECNOLOXÍA  

ECONOMÍA  
LATÍN  

 

Escoller 1 materia: Escoller 1 materia: 

RELIXIÓN CATÓLICA  
VALORES ÉTICOS  

 RELIXIÓN CATÓLICA  
VALORES ÉTICOS  

 

 

 

En relación ás materias de libre configuración : 

 

Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, no horario establecido como de 

libre configuración (1 hora semanal), dende o noso centro optamos por traballar 

as seguintes materias nos seguintes cursos tal e como aparece na Orde do 15 

de xullo 2015: 

 

1ºESO:  (1)Oratoria, (2)Programación, (3)Investigación e Tratamento da     

Información, a escoller unha delas. 

2ºESO:    Promoción de Estilos de Vida Saudables, obrigatoria para todo o 

alumnado de 2º ESO 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.- Como medidas de atención á 

diversidade, ademais da exención da 2ª lingua estranxeira en 1º ESO e 2º 

ESO, iranse poñendo en marcha outras medidas segundo a disposición de 

profesorado e as necesidades educativas que vaian xurdindo: 

 

-     Reforzo Educativo a alumnos/as sobre todo nos primeiros niveis.  

 

-     Elaboración de ACIs a todos aqueles alumnos/as que o necesiten. 

 

-     Desdobres 

 

-     PMAR 

 

- Grupos reducidos 

 

 

2.3. FORMAS DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL CON 

OUTRAS INSTITUCIÓNS 

 

       O centro educativo debe estar aberto á sociedade e polo tanto á 

comunidade educativa na que está inmerso. 

 

        A colaboración, intercambio e axuda con outras institucións enriquécenos 

a todos.  

       Queremos formar alumnos que ademais de teren os elementos básicos de 

cultura, sexan adultos capaces de asumir os seus deberes e exercer os seus 

dereitos. Para conseguilo non podemos aillarnos e debemos traballar en 

colaboración con outras entidades, sumando esforzos e compartindo iniciativas 

das que se beneficie o alumnado. 

 

Centros adscritos. A través do departamento de orientación e en colaboración 

co orientador ou orientadora dos centros de primaria adscritos (CEIP 

Plurilingüe da Ponte do Porto e CEIP “O Areal de Camariñas), levarase a 

coordinación necesaria para unificar criterios, transmitir propostas e ter 

información puntual do alumnado que se incorpora ó centro. 
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        Esta coordinación é fundamental para que non exista unha ruptura entre 

as etapas obrigatorias e para poder dar a mellor resposta posible ás 

peculiaridades do alumnado que se integre en 1º de ESO (oferta educativa 

para alumnado con problemas de aprendizaxe, criterios de agrupamento...) 

 

Aula de adultos do Concello. 

 

   Facilitarase a participación do alumnado que non é capaz de acadar os 

obxectivos da educación secundaria e remata a súa escolaridade obrigatoria 

sen obter o título, na aula de adultos, que os prepara para as probas libres de 

consecución do título de graduado en educación secundaria. 

 

Empresas 

 

      Estableceranse contactos con empresas que permitan o desenvolvemento 

de actividades relacionadas co currículo das materias. Estamos tamén na vía 

de solicitar FP dual e polo tanto contacto máis estreito coas mesmas. 

 

Outras entidades ou institucións 

 

Colaborarase mutuamente con outras entidades ou institucións na realización 

de actividades. 

 

-   Concello de Camariñas: 

 

-  Coa Concellería de Cultura na realización de certames literarios, teatro e 

outras actividades que se propoñan e acorden. 

 

-   Co equipo de Servizos Sociais (psicóloga, traballadora social e educadora 

familiar) para asistencia social, condutual e intervención familiar na atención de 

alumnos con problemática familiar, absentismo escolar e na intervención para a 

búsqueda de alternativas ó alumnado que require unha escolarización 

diferente. 

 

- Outros 
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Proxectos educativos 

 

       Plan Proxecta, Contratos-Programa, ARCO, Etwinning, Erasmus, 

PFPP,etc. 

 

       Poderanse apoiar aquelas iniciativas de participación en diferentes 

programas ou proxectos de innovación educativa que se estimen oportunos e 

conten coa aprobación do Claustro e/ou do Consello Escolar. 

 

3. DECISIÓNS DE CARÁCTER XERAL SOBRE METODOLOXÍA E A SÚA 

CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Segundo se indica no Decreto 86/2015, do 25 de xuño: 

 

 Arbitraranse métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e 

promovan a aprendizaxe en equipo. 

 

 A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do 

alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de 

todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función 

das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán 

pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, 

poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

 

 Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das 

competencias, e fomentarse a correcta expresión oral e escrita, e o uso das 

matemáticas. De acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, 

o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en 

todas as materias.  
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 Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da 

información, dedicarse un tempo á lectura na práctica docente de todas as 

materias.  

 

 Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver 

as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

 

 De conformidade co establecido no artigo 26.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio, estableceranse medidas de flexibilización e alternativas 

metodolóxicas na ensinanza e avaliación da lingua estranxeira para o 

alumnado con discapacidade, en especial para aquel que presenta 

dificultades na súa expresión oral. 

 

Segundo se indica na orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro: 

 

 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.  

 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é esperar 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. 

 

 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.  
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 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.  

 

3.1. PROPOSTAS METODOLÓXICAS 

 

A. Flexibilidade metodolóxica mediante o uso de diferentes modalidades de 

presentación da información, agrupamento, técnicas, métodos e incluso 

actividades. 

 

      Adaptación ás necesidades, motivacións e intereses do alumnado mediante 

o deseño de actuacións pertinentes co fin de adaptarse ás características 

do alumnado participante, favorecendo os sentimentos de seguridade, 

confianza, espírito crítico e respecto. 

 

B. Metodoloxía activa e participativa mediante: 

 

-Unha participación do alumno dunha forma activa, procurando que o alumno 

aprenda a aprender(participe na planificación e na toma de decisións sobre o 

traballo, controlando os procesos, usando conscientemente estratexias de 

aprendizaxe e sendo progresivamente máis autónomo) 

 

-Programación de actividades que dean resposta ás necesidades educativas 

do alumnado. 

 

-Extrapolación das actividades escolares ó entorno físico e social a través 

dunha aplicación funcional das aprendizaxes realizadas, chegando a unha 

maior xeneralización posible deses contidos. 

 

-Uso de instrumentos e recursos variados(vídeos, ordenador...) de maneira que 

se aproveiten tódalas modalidades posibles de entrada da información. 
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-Son precisos enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado utilizar cada 

vez máis autónomamente as bibliotecas e as TIC como recursos de 

aprendizaxe. 

 

C. Globalización mediante: 

 

-Interrelación entre as áreas curriculares, mediante a organización dos contidos 

que as componen e relacionando os saberes aprendidos. 

 

-Análise dos contidos previos que posee cada alumno para chegar a 

globalización das súas aprendizaxes. 

 

-Coordinación na programación conxunta de actividades e estratexias que 

permitan o logro dos obxectivos xerais de etapa. 

 

-Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar 

un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de 

todos os membros do equipo docente de cada grupo.    

 

D. Normalización a través de: 

 

-A permanencia do alumnado no seu grupo de referencia durante determindas 

actividades e tempos. 

 

-O logro dunha meta común como son os obxectivos xerais da etapa que lle 

permiten obter o título de Graduado en Educación Secundaria. 

 

As capacidades plantexadas para a ESO deben ser desenvolvidas para 

acceder ao éxito escolar e isto implica uns principios fundamentais: 

 

-Coñecemento do alumnado e atención á diversidade. Transmitir con ideas 

claras o que se vai facer, como e con que normas. 

 

-Asunción de métodos pedagóxicos que incidan e non que se afasten do 

desenvolvemento destas capacidades. 
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As liñas metodolóxicas xerais que se extraen de todo o anterior deberán: 

 

Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal. 

Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas. 

Fomentar a formulación de hipóteses. 

Buscar, seleccionar e tratar a información. 

Fomentar a confrontación clara, respectuosa dela. 

Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización. 

Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á 

comprobación dos resultados. 

Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 

Comprobar noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo. 

Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

 

Formas de agrupamento do alumnado: 

 

Grupo-clase: estará formado por alumnos e alumnas segundo a súa idade e 

tentando repartir proporcionalmente en cada clase un número similar de 

alumnos/as con retraso escolar(ACI, reforzo, materias pendentes) e alumnado 

cun comportamento máis conflitivo ou inadaptado. 

 

Grupos flexibles ou subgrupos: ademais, dentro de cada grupo haberá os 

desdobres necesarios para garantir a opcionalidade, a aplicación das medidas 

de atención á diversidade(agrupamentos flexibles, desdobramentos de grupo, 

exención da segunda lingua estranxeira, PMAR etc) e acudir ás aulas taller ou 

laboratorio ou ás aulas de informática. 
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3.2. CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

(Orde ECD/2015) 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible 

o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

    Por outra parte, máis aló do ámbito europeo, a Unesco (1996) estableceu os 

principios precursores da aplicación do ensino baseado en competencias ao 

identificar os piares básicos dunha educación permanente para o século XXI, 

consistentes en “aprender a coñecer”, “aprender a facer”, “aprender a ser” e 

“aprender a convivir”.  

 

     As competencias, por tanto, conceptualízanse como un “saber facer” que se 

aplica a unha diversidade de contextos académicos, sociais e profesionais. 

Para que a transferencia a distintos contextos sexa posible resulta 

indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas competencias 

e a vinculación deste coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran.  

 

      Así pois, o coñecemento competencial integra un coñecemento de base 

conceptual: conceptos, principios, teorías, datos e feitos (coñecemento 

declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás destrezas, referidas tanto á 

acción física observable como á acción mental (coñecemento procedemental 

saber facer); e un terceiro compoñente que ten unha grande influencia social e 

cultural e que implica un conxunto de actitudes e valores (saber ser).  

 

       Por outra parte, a aprendizaxe por competencias favorece os propios 

procesos de aprendizaxe e a motivación por aprender, debido á forte 

interrelación entre os seus compoñentes: o coñecemento de base conceptual 

(“coñecemento”) non se aprende á marxe do seu uso, do “saber facer”; 

tampouco se adquire un coñecemento procedemental (“destrezas”) en 

ausencia dun coñecemento de base conceptual que permite dar sentido á 

acción que se leva a cabo.  
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      Por último, a proposta da aprendizaxe por competencias favorecerá a 

vinculación entre a formación e o desenvolvemento profesional. 

 

       A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), xa fai referencia 

na súa exposición de motivos, entre outros asuntos, á necesidade de cohesión 

social, á aprendizaxe permanente ao longo da vida e á sociedade do 

coñecemento, e introduce o termo competencias básicas por primeira vez na 

normativa educativa.  

 

Segundo a Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro:  

 

 As competencias clave deberán estar estreitamente vinculadas aos 

obxectivos definidos para a educación secundaria obrigatoria.  

 

 As competencias clave deben estar integradas nas áreas ou materias 

das propostas curriculares.  

 
 As competencias clave do currículo son as seguintes:  

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

c) Competencia dixital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociais e cívicas. 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

g) Conciencia e expresións culturais. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

 

         A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción 

comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo 

actúa con outros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos e soportes.  
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        A competencia en comunicación lingüística representa unha vía de 

coñecemento e contacto coa diversidade cultural que implica un factor de 

enriquecemento para a propia competencia e que adquire unha particular 

relevancia no caso das linguas estranxeiras. 

 

       Para que se produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas é 

determinante que se promovan uns contextos de uso de linguas ricos e 

variados, en relación coas tarefas que se deben realizar e os seus posibles 

interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

 

       A competencia en comunicación lingüística é tamén un instrumento 

fundamental para a socialización e o aproveitamento da experiencia educativa, 

por ser unha vía privilexiada de acceso ao coñecemento dentro e fóra da 

escola. Do seu desenvolvemento depende, en boa medida, que se produzan 

distintos tipos de aprendizaxe en distintos contextos, formais, informais e non 

formais. Neste sentido é especialmente relevante no contexto escolar a 

consideración da lectura como destreza básica para a ampliación da 

competencia en comunicación lingüística e a aprendizaxe. Así, a lectura é a 

principal vía de acceso a todas as áreas, polo que o contacto cunha 

diversidade de textos resulta fundamental para acceder ás fontes orixinais do 

saber. 

 

       Para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario 

abordar a análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela. 

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. 
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 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 

microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción), e a discursiva 

(que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos 

xénero 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 socioafectivas que 

o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na 

aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

 

 A competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal 

que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a 

motivación e os trazos de personalidade. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

E TECNOLOXÍA (CMCCT)  

 

a) 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. 
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     Recoñecer o papel que desempeñan as matemáticas no mundo e utilizar os 

conceptos, procedementos e ferramentas para aplicalos na resolución dos 

problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao longo da vida. 

 

    A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se 

basean no rigor, o respecto aos datos e a veracidade. 

 

    Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta 

necesario abordar catro áreas relativas aos números, á álxebra, á xeometría e 

á estatística, interrelacionadas de formas diversas: 

 

 A cantidade: Participar na cuantificación do mundo supón comprender 

as medicións, os cálculos, as magnitudes, as unidades, os 

indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

 

 O espazo e a forma: Inclúe unha serie de actividades como a 

comprensión da perspectiva, a elaboración e lectura de mapas, a 

transformación das formas con e sen tecnoloxía, a interpretación de 

vistas de escenas tridimensionais desde distintas perspectivas e a 

construción de representacións de formas. 

 

 O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións 

temporais e permanentes entre os obxectos e as circunstancias, onde 

os cambios se producen dentro de sistemas de obxectos 

interrelacionados. 

 

 A incerteza e os datos: son un fenómeno central da análise 

matemática presente en distintos momentos do proceso de resolución 

de problemas no cal resulta clave a presentación e interpretación de 

datos.  

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que 

proporcionan un acercamento ao mundo físico e á interacción 

responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, 

orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para a 
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protección e o 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, á contrastación de ideas e á aplicación dos 

descubrimentos ao benestar social. 

 

       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 derivan de conceptos, procesos e situacións 

interconectadas. 

 

        Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias 

en ciencias e tecnoloxía son: 

 

 Sistemas físicos: asociados ao comportamento das substancias no ámbito 

físicoquímico. 

 

 Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complexidade 

orgánica que é preciso coñecer para preservalos e evitar a súa 

deterioración.  

 

 Sistemas da Terra o do Espazo: O coñecemento da historia da Terra e dos 

procesos que desembocaron na súa configuración actual son necesarios 

para identificarnos coa nosa propia realidade: que somos, de onde vimos e 

cara a onde podemos e debemos ir. 

 

 Sistemas tecnolóxicos: derivados, basicamente , da aplicación dos saberes 

científicos aos usos cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas e ao 

desenvolvemento de novas tecnoloxías asociadas ás revolucións industriais 

que foron mellorando o desenvolvemento dos pobos. 
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        A adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de 

maneira esencial, a formación e práctica nos seguintes dominios: 

 

 Investigación científica: como recurso e procedemento para alcanzar os 

coñecementos científicos e tecnolóxicos logrados ao longo da historia. 

 

 Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os 

coñecementos, achados e procesos. O uso correcto da linguaxe científica é 

unha exixencia crucial desta competencia. 

 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

 

         A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro 

das tecnoloxías da información e da comunicación para alcanzar os obxectivos 

relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo 

libre, a inclusión e a participación na sociedade. 

 

         Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que 

introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 

conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en 

día para ser competente nun contorno dixital. 

 

        Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: 

textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de 

decodificación e transferencia. 

 

   Por tanto, para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta 

necesario abordar: 

 

 A información: isto comporta a comprensión de como se xestiona a 

información e de como se pon á disposición dos usuarios, así como o 

coñecemento e manexo de diferentes motores de busca e bases de 

datos,  
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 Supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotexar e 

avaliar o contido dos medios de comunicación en función da súa validez, 

fiabilidade e adecuación entre as fontes, tanto online como offline.  

 

 A comunicación: supón tomar conciencia dos diferentes medios de 

comunicación dixital e de varios paquetes de software de comunicación 

e do seu funcionamento, así como os seus beneficios e carencias en 

función do contexto e dos destinatarios. 

 

 A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais se poden 

realizar en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes), así como 

identificar os programas/aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de 

contido que se quere crear. 

 

 A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das 

tecnoloxías e de recursos en liña e as estratexias actuais para evitalos. 

 

 A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a 

composición dos dispositivos dixitais, os seus potenciais e as súas 

limitacións en relación coa consecución de metas persoais, así como 

saber onde buscar axuda para a resolución de problemas teóricos e 

técnicos. 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)   

 

      As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para 

utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as 

diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, 

para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

diversificados, para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así 

como para interactuar con outras persoas e grupos conforme normas baseadas 

no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 
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      Trátase, polo tanto, de unir o interese por afondar e garantir a participación 

no funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como 

privado. 

 

a) A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Exixe 

entender o modo en que as persoas poden procurar un estado de saúde 

física e mental óptimo, tanto para elas mesmas como para as súas 

familias e para o seu contorno social próximo, e saber como un estilo de 

vida saudable pode contribuír a isto. 

 

b) 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, na 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.  

 

      Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é 

necesario comprender e entender as experiencias colectivas e a organización e 

funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade social do 

mundo en que se vive, os seus conflitos e as motivacións destes, os elementos 

que son comúns e os que son diferentes, así como os espazos e territorios en 

que se desenvolve a vida dos grupos humanos, e os seus logros e problemas, 

para comprometerse persoal e colectivamente na súa mellora, participando así 

de maneira activa, eficaz e construtiva na vida social e profesional. 

 

      Adquirir estas competencias supón ser quen de se pór 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. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC)    

 

   A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 

respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como 
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fonte de enriquecemento e desfrute 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, para o adecuado desenvolvemento da competencia para a 

conciencia e expresión cultural resulta necesario abordar: 

 

 O coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e 

xéneros artísticos como das principais obras e producións do 

patrimonio cultural e artístico en distintos períodos históricos, as súas 

características e as súas relacións coa sociedade en que se crean, 

así como as características das obras de arte producidas, todo isto 

mediante o contacto coas obras de arte. 

 

 A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes 

artísticas e formas de expresión cultural, así como da integración de 

distintas linguaxes. 

 

 O desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e 

comunicar ideas, experiencias e emocións propias, partindo da 

identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 

 

 A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de 

cada individuo de cara á expresión das propias ideas e sentimentos. 
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 O interese, aprecio, respecto, desfrute e valoración crítica das obras 

artísticas e culturais que se producen na sociedade, cun espírito 

aberto, positivo e solidario. 

 

 A promoción da participación na vida e a actividade cultural da 

sociedade en que se vive, ao longo de toda a vida. 

 

 O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina 

como requisitos necesarios para a creación de calquera produción 

artística de calidade, así como habilidades de cooperación que 

permitan a realización de traballos colectivos. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)   

 

   A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe 

permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos 

contextos formais, non formais e informais. 

 

   Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e 

persistir na aprendizaxe. Isto exixe, en primeiro lugar, a capacidade para 

motivarse por aprender. 

 

   Require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para 

axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas e actividades que conducen 

á aprendizaxe. 

 

   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: a ) o coñecemento que 

ten acerca do que sabe e descoñece, do que é quen de aprender, do que lle 

interesa, etcétera; b) o coñecemento da disciplina en que se localiza a tarefa de 

aprendizaxe e o coñecemento do contido concreto e das demandas da tarefa 

mesma, e c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para 

afrontar a tarefa. 
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   A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver 

aprendizaxes cada vez máis eficaces. 

 

   Para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 

se require dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais 

a que se entregan as persoas cando aprenden, un coñecemento sobre os 

propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da destreza de 

regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)   

 

   A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a 

capacidade de transformar as ideas en actos. Isto significa adquirir conciencia 

da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 

coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio 

propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

 

   A adquisición desa competencia é determinante na formación de futuros 

cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

   Entre os coñecementos que require a competencia sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 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 en 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, por exemplo, 

mediante o comercio xusto e as empresas sociais. 

 

   Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor resulta necesario abordar: 
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 A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; 

autocoñecemento e autoestima; autonomía e independencia; interese 

e  esforzo, espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 

 

 A capacidade pro-activa para xestionar proxectos 

 

 A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza 

 

 As calidades de liderado e traballo individual e en equipo 

 

 Sentido crítico e da responsabilidade 

 

 

 

4. TRATAMENTO TRANSVERSAL DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño para o tratamento transversal da 

educación en valores teranse en conta os seguintes puntos: 

 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en 

todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas 

das materias de cada etapa.  

 

2. Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 

discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e 

non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou 

social. 
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 Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así 

como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 

respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e 

o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de 

dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención 

do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  

 

   Debe contemplarse a prevención da violencia de xénero, da violencia contra 

as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de 

violencia, racismo ou xenofobia.  

 

   Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que 

supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou da identidade de 

xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, 

transexual, transxénero e intersexual.  

 

3. Fomentarase as medidas para que o alumnado participe en actividades que 

lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a 

partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo 

en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para 

a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa 

finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes 

como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e 

condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os 

sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, 

o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os 

accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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     Segundo a disposición adicional cuadraxésima primeira da LOE 2/2006 

atenderase á aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e dos valores que sustentan 

a democracia e os dereitos humanos, que debe incluír, en todo caso, a 

igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato e a non discriminación, 

así como a prevención da violencia de xénero e o acoso escolar ou calquera 

outra manifestación de violencia. Recollerase así mesmo o coñecemento da 

historia da democracia en España desde as súas orixes á actualidade e a súa 

contribución ao fortalecemento dos principios e valores democráticos definidos 

na Constitución española.  

 

     Respectar a outras culturas, particularmente a propia do pobo xitano e a 

doutros grupos e colectivos, e contribuír á valoración das diferenzas culturais, 

así como o recoñecemento e a difusión da historia e cultura das minorías 

étnicas presentes no noso país, para promover o seu coñecemento e reducir 

estereotipos.  

  

O tratamento da educación en valores implica: 

 

1.- Fomentar unha verdadeira educación fundamentada nos conceptos que se 

indican a continuación:  

 

- RESPECTO: a si mesmo, ós demais, á natureza e ós obxectos. 

- RESPONSABILIDADE: esixencia de cumprir os compromisos e deberes. 

- ESFORZO: para superarse e corrixir erros e aprender. 

- IGUALDADE: no cumprimento dos dereitos e deberes. 

- LIBERDADE: recoñecendo as limitacións da propia no respecto á dos             

demais. 

- PAZ: evitando a violencia e buscando a convivencia pacífica. 

- PLURALIDADE: aceptando as ideas dos demais. 

- SINCERIDADE: aceptación dos erros. 

- SOLIDARIEDADE: compartindo os problemas e éxitos cos demais. 

- TOLERANCIA: respecto e comprensión cara as ideas e accións alleas. 

- CIDADANÍA DEMOCRÁTICA 

- XUSTIZA 
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- COOPERACIÓN 

 

A suma destes valores terá como resultado a DIGNIDADE de todos os 

membros desta comunidade educativa. 

 

Segundo o artigo da LOE/2006 para garantir o respecto ós principios de 

pluralismo, convivencia e democracia, poderanse establecer medidas 

alternativas ou complementarias que se estimen oportunas para a resolución 

pacífica de conflitos. 

 

 Fortalecer as capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e 

resolver pacificamente os conflitos  

 

 Desenvolver as competencias tecnolóxicas básicas e avanzar na 

reflexión ética sobre o seu funcionamento e utilización. 

 

 Promover a solidariedade e evitar a discriminación  

 

 Desenvolver e consolidar hábitos de vida saudable 

 

 Valorar e respectar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. 

 

 Rexeitar os estereotipos que supoñen discriminación entre homes e 

mulleres. 

 

2.- Fomentar unha convivencia democrática e participativa, baseada na 

capacidade de expresar as opinións propias e escoltar e respectar as dos 

demais. Potenciar os mecanismos para a maior participación posible dos 

membros da comunidade escolar. Facer do instituto unha institución cultural e 

educativa, integrada no contorno e aberta á participación. 
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3.- Procurar desenvolver a nosa acción educativa dentro dun clima agradable, 

tranquilo e acolledor. Establecer e proporcionar canles de comunicación entre 

os membros da comunidade escolar. 

 

4.- Promover nos alumnos a autonomía persoal, potenciando a capacidade de 

tomar decisións e asumir as consecuencias, desenvolvendo a capacidade de 

aceptar os propios erros e recoñecer os propios acertos. 

 

5.- Axudar aos alumnos a desenvolverse intelectualmente a través das súas 

capacidades de observación, expresión, concentración e de orde; e crear 

hábitos de traballo e de estudo. Ensinar aos alumnos a aprender a aprender. 

 

6.- Coidar da saúde dos alumnos, desenvolvendo hábitos saudables e 

prevendo o inicio de hábitos perigosos. Promover a educación para a saúde, 

incluída a afectivo-sexual, a formación estética, a igualdade de xénero, o 

respecto mutuo e a cooperación entre iguais. 

 

7.- Preparar aos alumnos para a vida académica, social e laboral, propiciar a 

comprensión e o respecto pola realidade, desenvolvendo actitudes cívicas. 

Proporcionarlles unha orientación persoal, escolar e profesional, para que 

sexan capaces de tomar decisións sobre o seu futuro académico e laboral. 

 

8.- Procurar a mellora dos resultados académicos, adaptando as estratexias de 

ensino e a oferta educativa do centro ás necesidades reais dos nosos alumnos, 

tratando de reducir as porcentaxes de repetición e retraso escolar. Ofertar 

posibilidades de acadar os obxectivos educativos á totalidade do alumnado. 

 

9.- Respectar a diversidade e adaptar o ensino, dentro das posibilidades e 

recursos de que dispoñemos, ás necesidades especiais de todos e cada un 

dos nosos alumnos. 

 

10.- Procurar unha axeitada organización dos elementos humanos, funcionais e 

materiais do centro. Dotalo, progresivamente, de todos aqueles medios 

materiais e humanos necesarios para o seu correcto funcionamento. 
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11.- Considerar o traballo como unha tarefa responsable e en equipo. Propiciar 

a coordinación para unificar esforzos na consecución destes obxectivos. 

 

12.- Potenciar, favorecer e seleccionar aquelas actividades complementarias e 

extraescolares que complementen a liña pedagóxica e educativa do centro. 

Implicar á escola nas actividades do medio ambiente. 

 

13.- Coidar os proxectos lingüísticos para fomentar o uso correcto das linguas 

galega e castelá e a valoración das mesmas. 

 

14.- Potenciar e propulsar desde o centro o desenvolvemento do medio no que 

traballamos. Espertar no alumnado un sentimento positivo en relación co 

contorno. Conciencialos, dentro do posible, da necesidade de 

desenvolvemento do contorno: transmitindo a valoración da zona, a crenza nas 

súas posibilidades de desenvolvemento e o protagonismo que os alumnos 

puideran ter neste proceso. 

 

15.- Establecer procedementos para verificar a adecuación dos obxectivos á 

realidade. 

 

Os obxectivos referidos ó desenvolvemento do currículo estarán recollidos nas 

programacións de aula e serán elaborados polo profesorado do centro. 

 

5. CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño:  

   

O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de 

avaliación e a súa concreción nos estándares de aprendizaxe avaliables. No 

deseño das situacións de aprendizaxe tomaranse en consideración todos os 

elementos do currículo, entre eles os procedementos e os instrumentos de 

avaliación, así como os criterios de cualificación que permitan avaliar tanto os 

resultados da materia como o nivel competencial alcanzado polos alumnos e as 

alumnas.  
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Os conceptos empregados son os seguintes: 

 

 Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos 

propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

 

 Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado 

debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e 

responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

 

 Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que 

concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en 

cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir 

graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar 

o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e 

final serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 

 

2. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación 

secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora. 

 

 

    No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha 

alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. 

Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como 

se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das 

competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 
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    A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter 

formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe. 

 

    A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser 

integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias a consecución 

dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das 

competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación non 

impedirá que o profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada 

materia tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe de cada unha delas. 

 

3. 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.  

 

4. 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 necesidades educativas especiais.  

 

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

etapa, serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e 

profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro dos 

obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias 

correspondentes. 

 

    A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e 

tomaranse tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar 

as dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna. 

 

    Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles 

ao pai, á nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello 

orientador, que incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de 

ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así 

como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos 
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obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que 

xustifica a proposta. Se se considera necesario, o consello orientador poderá 

incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de 

ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación 

profesional básica.   

 

    O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna.  

 

         O CONSELLO ORIENTADOR inclúe os seguintes apartados: 

 DATOS PERSOAIS 

 DATOS ACADÉMICOS 

 REPETICIÓNS DE CURSO 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE RECIBIDAS 

 MANIFESTA INTERESE POR 

 PROPOSTA EDUCATIVA 

 GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXETIVOS DA ETAPA 

 GRAO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE  

 OBSERVACIÓNS 

 

        A avaliación inicial considerámola fundamental para poder conseguir que 

a ensinanza se adapte ás capacidades e coñecementos previos do alumnado. 

En consecuencia, ao comezo de curso farase unha exploración inicial global 

concebida non como proba ou exame, senón como un mecanismo de 

coñecemento ou referente de partida para a planificación da programación e da 

axuda posterior, en función das necesidades detectadas. 

 

      Unha vez realizada esta exploración inicial polos departamentos 

realizaranse reunións de nivel nas primeiras semanas de curso, comezando 

preferentemente por 1º nivel. Nesta xuntanza contrastarase e poñerase en 

común a información obtida nesta avaliación inicial. 

 

        Dentro da avaliación formativa, cada departamento redactará unhas 

normas claras a seguir nesa área concreta, que dará a coñecer ó alumnado. 

Considérase unha medida imprescindible incluír sempre en cada avaliación 
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contidos básicos a recuperar da(s)avaliación(s) anterior(es). Os diferentes 

departamentos indicarán nas programacións didácticas os mecanismos ou 

sistemas de recuperación a seguir, así como os contidos mínimos esixibles 

para asegurar este proceso. Esta medida coidarase expresamente en materias 

con contidos máis dispares, onde a continuidade resulta máis difícil. 

       Na avaliación sumativa terase en conta tanto o resultado final de 

adquisición de coñecementos coma o proceso seguido polo alumno/a.  

 

 

 

     Ao remate do curso, ademais da información ao alumno e a súa familia, 

deixarase elaborado un informe individualizado de cada alumno/a que sirva de 

base para o titor/a do curso seguinte. Este informe será elaborado polo titor/a 

do alumno/a correspondente coa participación de todo o profesorado de nivel. 

 

 

6. PLANS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO QUE PERMANEZA UN 

ANO MÁIS NO MESMO CURSO 

 

PLANS ESPECÍFICOS DE RECUPERACIÓN/REFORZO DAS 

APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS (Incluídos nas programacións didácticas 

dos Departamentos.) 

 

PLANS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS DO 

ALUMNADO QUE NON PROMOCIONE E PERMANEZA UN ANO MÁIS NO 

MESMO CURSO.(Incluídos nas programacións didácticas dos Departamentos.) 

 

PROGRAMA DE REFORZO DOS ALUMNOS QUE PROMOCIONEN DE 

CURSO CON MATERIAS PENDENTES.(Incluídos nas correspondentes 

programacións didácticas dos Departamentos.) 

 

 

 

 



43 

7. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA E HÁBITOS SAUDABLES 

 

Segundo a disposición adicional cuadraxésima xesta da LOMLOE 3/2020 

promoveremos a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos 

alumnos e alumnas durante a xornada escolar, que garantan un 

desenvolvemento adecuado para favorecer unha vida sa e autónoma, para 

promover hábitos saudables de alimentación e a mobilidade activa, reducindo o 

sedentarismo. Ademais impulsarase o desenvolvemento de actividades 

docentes en espazos abertos e contornas naturais. O deseño, coordinación e 

supervisión das medidas que para estes efectos se adopten serán asumidos 

polo profesorado con cualificación ou especialización adecuada nestes 

ámbitos. 

Pola observación cotiá, temos comprobado entre o noso Alumnado, a 

proliferación de hábitos incompatibles cunha vida sa. A excesiva somnolencia 

nas primeiras horas de cada xornada, as inxestas, a simple vista, pouco 

saudables nas horas de lecer e o evidente sedentarismo máis habitual a cada 

paso, son indicadores suficientes para reaccionar en fronte de esta situación. 

Debe ser polo tanto, a promoción de hábitos de cara a unha vida activa e 

saudable, unha das liñas claras de actuación que marque a “folla de ruta” 

distintiva da metodoloxía a seguir polo noso Centro. 

Nesta liña, deberemos contribuír á consecución dos seguintes 

obxectivos entre o noso alumnado: 

 Fomentar a adquisición de hábitos saudables e conciencialos da súa 

importancia. 

 Coñecer a influencia da alimentación, o sono e o exercicio físico na 

saúde. 

 Facilitar a valoración da propia condición física e comparala coa dos 

demais. 

 Incorporar o uso das novas tecnoloxías á práctica habitual de Actividade 

Física.  
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 Estimular a práctica variada de actividades físicas como medio para 

acadar un nivel de condición física saudable. 

En consecuencia, a metodoloxía a seguir,   irá encamiñada de cara á 

consecución destas intencións co desenvolvemento de actuacións concretas 

tales como: 

 A implantación dunha materia de libre configuración do Centro de 

contidos relacionados coa promoción de hábitos saudables. 

 A organización de talleres relacionados coa educación emocional, 

habilidades sociais, saúde mental, sexualidade e prevención de 

drogodependencias…. 

 A promoción e organización de actividades físico-deportivas de índole 

tan variada como sexa posible. 

 A estimulación de cara á adquisición de hábitos alimenticios sans como 

almorzos saudables e maior consumo de froitas na dieta persoal do 

alumnado. 

 A concienciación dun uso responsable das novas tecnoloxías. 

          Como instrumento de avaliación promoverase o deseño e emprego 

periódico de enquisas por medio da Aula Virtual do Centro, que axuden a 

analizar o carácter e evolución deste tipo de hábitos entre o noso alumnado.  

 

8. LIÑAS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DOCENTES 

 

         Segundo establece a Lei Orgánica de Educación, os Departamentos 

dos institutos de educación secundaria deben elaborar a programación en cada 

unha das áreas, materias, módulos ou ámbitos que teñan asignados. 

 

    Na elaboración dos proxectos didácticos deberanse ter en conta os 

resultados e suxestións que se reflicten na Memoria final do curso anterior. 
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       A elaboración das programacións didácticas será desde o 1 de setembro 

ata o inicio das clases; é unha actividade de obrigado cumprimento para todos 

os profesores que forman parte do Departamento: 

 

 Será redactado polo xefe/a de /Dpto. coa colaboración dos membros do 

órgano de coordinación didáctica. 

 Deberá recoller, cando menos, os aspectos que se indican no apartado 

vixésimo quinto das Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

 

Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño: 

 

     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. 

     No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as 

estratexias que desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de 

aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada 

ámbito, así como a adquisición das competencias.  

 

      Previamente ao inicio do curso, o profesorado responsable de cada 

departamento (Segundo a Orde do 25 de xuño de 2020) fará entrega da última 

folla asinada da programación didáctica á xefatura de estudos. Así mesmo 

enviará unha copia da mesma en formato editable e en formato pdf ao correo 

do centro.  

 

      Ao inicio do curso, o profesor ou a profesora responsable de cada 

departamento, elaborará a información básica relativa á programación 

didáctica, que dará a coñecer á comunidade educativa seguindo o 

procedemento establecido no centro para garantir a súa publicidade. Así 

mesmo, o profesorado informará o alumnado das programacións didácticas da 

súa área ou materia. Esta información básica incluirá os obxectivos, contidos, 

criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación, criterios 

de cualificación do ciclo ou curso correspondente e, de ser o caso, os 

estándares de aprendizaxe avaliables e o grao mínimo de consecución.  
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Programacións didácticas 

 

1. O profesorado dos centros docentes, baixo a coordinación das xefaturas 

dos departamentos didácticos, desenvolverá 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: 

i. Temporalización. 

ii. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

iii. 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 de ensino e a práctica 

docente. 

i. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 

avaliación das materias pendentes. 
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j. Organización dos procedementos que 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. 

o. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados académicos 

e procesos de mellora. 

 

As programacións deberán redactarse en letra arial 12, con bordes 

xustificados en ámbalas dúas marxes. Asemade, o mesmo documento en 

formato PDF deberá colgarse na web do centro, no apartado reservado a 

cada departamento. 

 

 

9. LIÑAS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DOS PLANS DE ORIENTACIÓN 

E ACCIÓN TITORIAL 

 

Ámbitos de actuación que deben considerarse necesariamente vinculados 

entre si: 

- Atención á diversidade. Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Orientación académico-profesional. 

- Acción titorial. 

As accións nestes ámbitos dirixiranse ao profesorado, ao alumnado, ás familias 

e ás nosas actuacións. 

►Obxectivos prioritarios comúns aos tres ámbitos de actuación 

 Formar no seo do DO un equipo de traballo eficaz e funcional. 

 Facilitar ao titores/as e ao profesorado xeral, recursos, posibilidades e 
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asesoramento permanente no ámbito da orientación, titoría e atención á 

diversidade. 

 Manter un contacto periódico coas institucións da contorna. 

 Enriquecer e apoiar a relación centro-familia en xeral, e titores-familia en 

particular. 

 Coordinarse co Equipo de Orientación Específico (EOE) e a Inspección 

Educativa no marco das institucións e accións prioritarias para este curso 

como en situacións puntuais relacionadas coa avaliación, intervención nas 

Necesidades Educativas Especiais (NEE) que, superando as nosas 

posibilidades precisen asesoramento. 

 

9.1. ÁMBITO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

9.1.1. Obxectivos prioritarios 

 

 Colaborar co Equipo Directivo e co conxunto de profesorado na posta en 

funcionamento das medidas necesarias para asegurar a continuidade e 

coherencia do proceso educativo ó longo das etapas  e en relación coas 

diferentes áreas e/ou materias. 

 Establecer reunións co profesorado para deseñar e poñer en marcha 

Medidas de atención á Diversidade (MAD), en especial as Adaptacións 

Curriculares Significativas (ACS), colaborando no asesoramento, realización 

e dotación de material adaptado.  

 Colaborar cos profesores/as na prevención e detección de problemas de 

aprendizaxe e na detección de posibles necesidade educativas específicas, 

e no seu caso, realizar a pertinente avaliación psicopedagóxica e posterior 

informe. 

 Normalizar a atención educativa ao alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoio Educativo (NEAE), e asegurar unha resposta adaptada as súas 

características. 

 Implicar ás familias de cara á consecución de hábitos de estudo no fogar, 

nas actividades de reforzo e recuperación no proceso avaliador. 

 Manter contacto con aqueles axentes externos que atenden ao alumnado 

con NEAE (ex: gabinetes psicopedagóxicos). 
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9.1.2. Accións prioritarias 

 

- Promover accións e actuacións destinadas á prevención e detección 

precoz de dificultades de aprendizaxe. 

- Asesoramento na elaboración, seguimento e avaliación de ACS. 

- Reunións iniciais cos diferentes grupos de alumnado con necesidades para 

un establecemento de medidas de atención á diversidade de carácter 

provisional. 

- Coordinación cos centros adscritos. 

- Coordinación coas institucións do entorno, co obxectivo de garantir a 

conexión e continuidade das colaboracións que se viñan dando en anos 

anteriores: Centro de  Saúde, Servizos Sociais, Asociacións, Servizos de 

Orientación do ámbito laboral…  

- Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes 

medidas e recursos para a atención do alumnado con NEAE. 

- Realización da proposta do alumnado que precisa atención por parte das 

profesoras de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, establecendo 

o número de sesións e o tipo de apoio. 

- Dar información relevante para o proceso de aprendizaxe ao profesorado 

que atende ao alumnado obxecto dalgunha medida específica de atención 

á diversidade e/ou que está a pasar por unha situación complexa, 

problemática e/ou complicada. 

- Información e orientación a pais/nais de alumnos con NEAE sobre os 

recursos de apoio existentes na zona, asociacións, centros de apoio… 

- Seguimento, avaliación e revisión das medidas adoptadas, conforme ós 

criterios de avaliación establecidos. 

 

9.1.3. Estratexias 

 

- Participación nas CCPs. 

- Avaliación inicial do alumnado. 

- Avaliacións psicopedagóxicas pertinentes e posteriores informes. 

- Realización dos informes psicopedagóxicos e colaboración no deseño e 

seguimento da proposta curricular e organizativa, no seu caso. 

- Entrevistas iniciais e de intercambio da información (profesorado, familia e 
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estudante) 

- Orientacións, organización do apoio, no seu caso, e seguimento e 

avaliación das medidas educativas adoptadas. 

- Colaboración do profesor/a de apoio e a orientadora cos titores e 

profesores de área. 

- Difusión de materiais de distinto tipo para as actividades de apoio. 

- Intervención do PT na aula ordinaria se fose preciso e na aula de apoio. 

- Asesoramento ó profesorado de recursos e materiais adaptados. 

 

 

9.2. ÁMBITO ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 

 

9.2.1. Obxectivos prioritarios 

 

 Conseguir que se asuma a responsabilidade da orientación profesional e 

preparación para a vida activa, así como a de fomentar unha cooperación 

orgánica entre o mundo educativo e o mundo empresarial e institucional do 

traballo, no marco do Plan de Orientación Profesional. 

 Fixar as liñas prioritarias de actuación para cada curso, que se dirixan ao 

alumnado, ás familias e á relación co entorno sociolaboral. 

 Posibilitar unha orientación e asesoramento individualizado para aqueles 

alumnos que poidan ter dificultades. 

 Colaborar na elaboración do Consello Orientador sobre o futuro académico e 

profesional dos alumnos ao remate da ESO. 

 Colaborar na determinación dos itinerarios na ESO  

 

9.2.2. Accións prioritarias 

 

- Coordinación cos colexios de Primaria para facilitar unha orientación 

académica ao alumnado e pais de 6º de primaria de cara ao seu ingreso na 

ESO. 

- Artellar e coordinar o programa de acollida (pendente dunha concreción e 

revisión para que sexa máis operativo) ao alumnado de novo ingreso. 

- Promover a comunicación coa oferta formativa da contorna para facilitar ao 

alumnado. 
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9.2.3. Estratexias 

 

- Asesoramento xeneralizado: desenvolverase fundamentalmente a través 

das titorías, coa colaboración doutros profesionais, de ser o caso. 

- Asesoramento individualizado: atención directa do DO ao alumnado que, 

aínda recibindo orientación grupal, siga presentando grandes dúbidas 

respecto ao seu futuro académico-profesional. Entrevista co orientador e 

Consello Orientador. 

- Coordinación con distintas institucións, especialmente cos servizos de 

orientación laboral, Universidade, outros centros formativos. 

- Elaboración de materiais por parte do DO. 

 

 

 

9.3. ÁMBITO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 

9.3.1. Obxectivos prioritarios 

 

 Establecer criterios e procedementos para a organización e funcionamento 

da acción titorial, e concretar as liñas de actuación cos titores.  

 Contribuír a unha acción titorial funcional, eficaz e planificada mediante un 

Plan de Acción Titorial (PAT) realista e coherente. 

 Normalizar a acción titorial, impulsando o seu desenvolvemento. 

 Proporcionar aos titores e profesores, técnicas e estratexias para facilitar a 

realización de actividades, a relación co alumnado, a coordinación docente e 

a intervención coas familias. 

 Facilitar a labor titorial proporcionando recursos, técnicas, asesoramento, 

criterios de actuación, mais, sobre todo, reflexión, debate, intercambio de 

opinións e experiencias. 
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9.3.2. Accións prioritarias 

 

Recolleranse as propostas dos titores/as para dita revisión e desenvolvemento 

do PAT, promovendo a súa análise, reflexión e a súa articulación na práctica. 

Aprobarase (a nivel de departamento) cando se aprobe o Plan de Orientación. 

Establecerase unha colaboración o máis fluída cos equipos docentes posible 

para o deseño e elaboración de protocolos para a realización da avaliación 

inicial do alumnado. 

Para o desenvolvemento do PAT o departamento de orientación facilitará ás 

titoras/es o asesoramento e o soporte técnico necesarios para a realización das 

actividades propostas e a consecución dos obxectivos sinalados. 

Traballarase na educación en valores, a tolerancia e a mellora da convivencia, 

habilidades sociais, hábitos de estudio e as técnicas de traballo intelectual, a 

orientación académico-profesional, cun maior peso no 4º curso da ESO, posto 

que ao remate os alumnos/as deberán tomar unha decisión respecto ao seu 

futuro académico e profesional, recibindo o pertinente Consello Orientador. 

 

9.3.3. Estratexias 

 

- Encontro de acollida de titores/ Xefatura de estudo e orientador: carpeta do 

titor/a e protocolos. 

- Desenvolvemento do PAT; traballarase na reunión periódica cos titores/as. 

Serán moi importantes as súas achegas sobre as actividades realizadas e 

as necesidades que poidan darse ao longo do curso. 

- Achega e elaboración, no seu caso, de programas, materiais e actividades 

adecuados a cada un dos niveis educativos. Asesoramento no seu uso e 

participación directa, cando cumpra, nalgunha sesión de titoría. 

- Recompilación e elaboración da materiais para ser traballados nas horas 

de titorías. 

- Asesoramento do EOE ao departamento de orientación. 

- Intercambio de información cos servizos sociais e sanitarios. 

 

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN 
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Para realizar o seguimento e avaliación da calidade do Plan, teremos en conta 

as valoracións que se acorde nas distintas reunións que levaremos a cabo ao 

longo do curso (CCP, DO, titores/as, avaliacións…) 

 

10. LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

As medidas de atención á diversidade están orientadas a responder ás 

necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das 

competencias clave e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e 

non poderán, en ningún caso, supor unha discriminación que lles impida 

alcanzar os obxectivos e a titulación correspondente. 

En canto se detecten dificultades e na medida dos recursos dispoñible o centro 

poñerá en funcionamento as medidas de atención á diversidade que se 

consideren máis axeitadas ás características do seu alumnado e que poderán 

ser tanto organizativas como curriculares. 

Partindo do feito diferencial que caracteriza ao alumnado e que condiciona todo 

proceso de ensino-aprendizaxe, en tanto que seu ritmo de traballo, estilo de 

aprendizaxe, coñecementos previos, experiencias, etc; sitúa aos aos docentes 

na necesidade de educar en e para a diversidade. Para dar cumprimento a esta 

situación e necesidades, disponse de dous tipos de vías ou medidas: medidas 

ordinarias ou habituais e medidas específicas ou extraordinarias. As medidas 

específicas son unha parte importante da atención á diversidade, pero deben 

ter un carácter subsidiario. As primeiras e máis importantes estratexias para a 

atención á diversidade adoptaranse no marco de cada centro e aula concreta. 

A atención á diversidade estará guiada polas disposicións recollidas no PXAD 

do centro. 

Terase en conta demais, as pautas específicas e as medidas organizativas 

establecidas para o actual curso, logo da valoración nas sesións de avaliación 

inicial. O profesorado da materia, facendo uso da súa autonomía, adaptará as 

propostas dos protocolos sobre atención á diversidade elaborados pola 

Consellería de Educación á realidade e necesidades do alumnado do centro. O 

tipo de necesidades que en xeral presenta o alumnado neste centro e curso, as 

pautas e protocolos xerais, legais e organizativos que se terán en conta, e a 

resposta educativa que está previsto ofrecer. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A seguir relaciónanse as Medidas de Atención á Diversidade que actualmente 

temos ao noso dispor e que en función da situación concreta serán de 

aplicación no noso centro e que distinguimos entre medidas ordinarias e 

extraordinarias. 

ORDINARIAS (art. 8 Decreto 229/2011) 

Entendendo por estas as que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, 

sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás características 

do alumnado, destacando as seguintes:  

 

NIVEL CENTRO: 

 Organización dos espazos, tempos e grupos (D. 229/2011) 

 Desdobramento de grupos (D. 229/2011) 

 Agrupamento de materias en ámbitos (para facilitar a transición entre 

Primaria e 1º ESO) (RD 1105/2014; D. 86/2015; Instrucións 30 xullo de 

2020) 

 Programa ARCO e Contratos-programa (Instrucións 30 xullo de 2020) 

 Aula de Convivencia Inclusiva (D. 229//2011; D. 86/2015) 

 

NIVEL PROFESORADO: 

 Avaliación inicial 

 Programacións didácticas (adecuación dos obxectivos, metodoloxía e 

actividades) (D. 229/2011) 

 Titoría (incluíndo o Programa de Habilidades Sociais) 

 Orientación 
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NIVEL ALUMNADO: 

 Reforzo educativo e apoio (para o alumnado con dificultades de 

aprendizaxe ou que estea a repetir curso) (D. 229/2011) 

 Exención da materia de Lingua Galega e Literatura (Orde 10 febreiro de 

2014; Instrucións 30 xullo de 2020) 

 Programas: 

 de Reforzo e Recuperación (das materias pendentes) (D. 229//2011; 

D. 86/2015; Circular 8/2009) 

 Específicos Personalizados (para o alumnado repetidor) (D. 

229//2011; Circular 8/2009) 

 de Reforzo nas áreas instrumentais (en 1º e 2º ESO) (D. 229//2011; 

Circular 8/2009) 

 de Enriquecemento Curricular (para o alumnado con altas 

capacidades) (Orde 28 outubro de 1996; D. 943/2003) 

 

EXTRAORDINARIAS (art. 9 Decreto 229/2011) 

Aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo que requiren modificacións 

significativas do currículo ordinario e supoñen cambios esenciais no ámbito 

organizativo, nos elementos de acceso ao currículo ou á modalidade de 

escolarización. Estas medidas precisan da autorización da Dirección do centro, 

do Servizo de Inspección, da Xefatura Territorial ou da Dirección Xeral e, de ser 

o caso, dun informe do Servizo de Orientación. Así temos: 

ESCOLARIZACIÓN: 

 Escolarización un curso por baixo da idade da/o estudante (D. 86//2015) 

 Atención domiciliaria e hospitalaria (D. 229//2011; Orde 27 decembro de 

2002) 

 Escolarización combinada (D. 229//2011; Orde 27 decembro de 2002) 

 

NIVEL GRUPAL: 

 Agrupamentos flexibles (D. 229//2011; D. 86/2015; Circular 8/2009) 
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 Grupo de adaptación da competencia curricular (D. 229//2011; Orde 20 

febreiro de 2004) 

 Grupo de adquisición de linguas (D. 229//2011; Orde 20 febreiro de 

2004) 

 Programas de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento (PMAR) (D. 

86/2015; Instrucións 30 xullo de 2020) 

 

NIVEL INDIVIDUAL: 

 Adaptación de acceso ao currículo  

 Adaptación Curricular Significativa (Orde 6 outubro de 1995; D. 

229/2011; D. 86//2015) 

 Apoio por parte do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica 

e/ou Audición e Linguaxe (Orde 27 decembro de 2002; D. 229/2011) 

 Exención da 2ª lingua estranxeira (en 1º e/ou 2º ESO) (D. 86/2015; 

Instrucións 30 xullo de 2020) 

 Flexibilización (en 3º e/ou 4º ESO) (Orde 27 decembro de 2002) 

 Permanencia un ano máis (repetición de curso) (D. 229/2011; D. 

86//2015) 

 Exención total da materia de Educación Física (para o alumnado que 

simultanee a ESO e as ensinanzas de réxime especial de música e/ou 

danza e para deportistas de alto rendemento) 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS E CURRICULARES PARA A ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE E Á ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DAS ENSINANZAS 

Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación 

regular as medidas de atención á diversidade, organizativas e curriculares, 

incluídas as medidas de atención ao alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo, que permitan aos centros docentes, no exercicio da súa 

autonomía, unha organización flexible das ensinanzas. 

Os centros docentes terán autonomía para organizar os grupos e as materias 

de maneira flexible e para adoptar as medidas de atención á diversidade máis 

adecuadas ás características do seu alumnado e que permitan o mellor 

aproveitamento dos recursos de que dispoña. As medidas de atención á 

diversidade que adopte cada centro docente formarán parte do seu proxecto 

educativo, de conformidade co que establece o artigo 121.2 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

A escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais en 

centros docentes ordinarios poderá prolongarse un ano máis, sen menoscabo 

do disposto no artigo 28.5 da devandita lei orgánica, segundo o cal, o alumno 

ou a alumna poderán repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como 

máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en 

terceiro ou cuarto curso, prolongarase un ano o límite de idade ao que se refire 

o apartado 2 do artigo 4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.  

Excepcionalmente, un alumno ou unha alumna poderán repetir unha segunda 

vez en cuarto curso, se non repetiron nos cursos anteriores da etapa. 

 

Orientación e acción titorial 

No noso centro, a acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un 

papel relevante en cada un dos cursos. Orientarase ao alumnado na elección 

de materias, específicas e troncais, de opción, tanto para favorecer a 

consolidación da adquisición das competencias clave como para facilitar a 

transición ao mundo laboral ou educativo ao finalizar o ensino obrigatorio, así 

como nos plans de acollemento no centro docente. 
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Cada grupo de alumnos e alumnas contará cun titor ou unha titora, designado/a 

polo/a director/a do centro docente entre o profesorado que lle imparta 

docencia ao grupo. 

O profesorado titor terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que 

imparta clases nese grupo, no relativo tanto á avaliación como aos procesos de 

ensino e aprendizaxe, 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. Será responsable da orientación en 

colaboración co Departamento de Orientación. 

A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado asesoramento 

ao alumnado para favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou, se for 

o caso, unha orientación profesional. En todo caso, a orientación educativa 

atenderá ao principio de igualdade entre homes e mulleres.  

Así mesmo, a orientación académico-profesional debe favorecer o 

coñecemento polo alumno/a das diferentes opcións académicas e profesionais, 

favorecendo a madurez vocacional e a elección de itinerarios formativos que se 

axusten aos intereses, capacidade e motivacións. As actividades desta se 

axustarán ao previsto no PO, PA e no PEC. 

 

Avaliación inicial 

 

Unha das medidas máis evidentes para previr e detectar problemas de 

aprendizaxe é o coñecemento temperá do alumno/a variables tales como 

competencia curricular, características persoais e circunstancias de tipo 

escolar, social ou familiar, que poidan influír no proceso de aprendizaxe. 

 

Integración de materias en ámbitos de coñecemento 

Coa finalidade de facilitar o tránsito do alumnado entre a educación primaria e 

o primeiro curso de educación secundaria obrigatoria, a consellería con 

competencias en materia de educación e, de ser o caso, os centros docentes, 

poderán agrupar as materias do primeiro curso en ámbitos de coñecemento. 
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Este tipo de agrupación deberá respectar os contidos, os estándares de 

aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación de todas as materias que se 

agrupan, así como o horario asignado ao conxunto delas. Esta agrupación terá 

efectos na organización das ensinanzas, pero non así nas decisións asociadas 

á avaliación e á promoción. 

Alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema educativo 

A escolarización do alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema 

educativo ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa 

idade e ao seu historial académico. Cando presente graves carencias na lingua 

galega e/ou na lingua castelá recibirá unha atención específica, que será, en 

todo caso, simultánea á súa escolarización nos grupos ordinarios, cos que 

compartirá o maior tempo posible do horario semanal. 

Os alumnos e as alumnas que presenten un desfasamento no seu nivel de 

competencia curricular de máis de dous anos poderán ser escolarizados/as no 

curso inferior ao que lles correspondería por idade. Para este alumnado 

adoptaranse as medidas de reforzo necesarias que faciliten a súa integración 

escolar e a recuperación do seu desfasamento, e que lle permitan continuar 

con aproveitamento os estudos. No caso de superar o devandito 

desfasamento, incorporarase ao curso correspondente á súa idade. 

 

Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúe unha 

medida de atención á diversidade que se pode desenvolver a partir do segundo 

curso da educación secundaria obrigatoria, segundo o procedemento 

establecido pola consellería con competencias en materia de educación. 

Nos devanditos programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da 

organización de contidos, actividades prácticas e, de ser o caso, de materias 

diferentes ás establecidas con carácter xeral, coa finalidade de que os alumnos 

e as alumnas poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título 

de graduado en educación secundaria obrigatoria. 
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Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de 

estudo ou esforzo. 

O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as 

legais a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento dos/das alumnos/as que repetisen cando menos un curso en 

calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro curso de educación 

secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao segundo 

curso, ou que logo de cursar o segundo curso non estean en condicións de 

promoción ao terceiro. O programa desenvolverase ao longo dos cursos 

segundo e terceiro no primeiro suposto, ou só en terceiro curso no segundo 

suposto. 

Os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de educación 

secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao cuarto curso 

poderán incorporarse excepcionalmente a un programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento para repetir terceiro curso. 

Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos 

e das materias e as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos 

da etapa e a adquisición das competencias que permitan ao alumnado a 

promoción a cuarto curso ao finalizar o programa, e obter o título de graduado 

en educación secundaria obrigatoria. Ademais, potenciarase a acción titorial 

como recurso educativo que poida contribuír dun xeito especial a emendar as 

dificultades de aprendizaxe e a atender ás necesidades educativas do 

alumnado. 

A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e 

do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os 

obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. 

A consellería con competencias en materia de educación establecerá a forma 

de acceso a estes programas, así como a súa organización e a súa avaliación. 
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En todo caso, a súa incorporación requirirá a avaliación tanto educativa como 

psicopedagóxica, a través de informe do equipo docente e do ditame emitido 

polo Departamento de Orientación, e realizarase despois de oídos/as os/as 

propios/as alumnos/as, e os seus pais ou as súas nais ou titores/as legais. 

 

O reforzo educativo 

 

Implica a modificación dos elementos non prescriptivos do currículo (secuencia 

e organización de contidos, secuencia e tipos de actividades, formas e 

instrumentos de avaliación, organización dos agrupamentos dentro da aula). 

O alumnado que recibe o apoio educativo, proposto polo profesorado do 

centro, 

seleccionase de acordo cos seguintes criterios: 

- Forte retraso escolar. 

- Actitude positiva de cara ás aprendizaxes. 

- Atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos 

graves de conduta. 

- Aproveitamento do tempo de atención individualizada. 

- Estar preferentemente escolarizado no 1º e 2º ESO. 

A adopción deste tipo de medida é responsabilidade do profesorado de área 

que 

deberá informar ó profesor/a titor/a quen á súa vez informará ao Equipo 

Directivo e á familia do alumno/a que recibe reforzo educativo. Debe quedar 

reflectida no expediente académico do alumno/a.  

 

Adaptacións do currículo 

 

O currículo poderá ser flexibilizado para poder atender a diversidade do 

alumnado: por enriquecemento, engadindo ou cambiando a dificultade dalgún 

dos contidos no caso do alumnado con altas capacidades; con adaptacións que 

se aparten significativamente dos contidos e criterios de avaliación, no caso de 

alumnado con necesidades educativas especiais. En calquera dos casos, a 

medida adoptada estará encamiñada ao logro das competencias básicas e dos 

obxectivos xerais da etapa. 
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Na educación secundaria obrigatoria poderanse realizar adaptacións 

curriculares que se aparten significativamente dos contidos e criterios de 

avaliación do currículo, dirixidas ao alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

Estas adaptacións curriculares, que estarán precedidas en todo caso dunha 

avaliación psicopedagóxica do alumnado e a conseguinte proposta curricular 

específica, realizaranse buscando o máximo desenvolvemento das 

competencias clave de acordo coas posibilidades da alumna ou alumno. Nesta 

proposta introdúcense modificacións significativas nos elementos prescriptivos 

do currículo común (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) e pode 

afectar a unha, a varias ou a todas as áreas. (Orde do 6 de outubro de 1995).  

A pertinencia ou non dun ACS debe ser valorada en conxunto polo profesorado 

do alumno/a, orientador/a nunha reunión presidida pola/o Xefa/e de Estudos. 

O deseño e desenvolvemento da ACS é responsabilidade do profesorado que 

imparte a área ou materia, coa colaboración dos departamentos didácticos, co 

asesoramento do departamento de orientación do centro e, cando sexa 

necesario, do equipo de orientación específico provincial ou de calquera outro 

profesional que participe na atención ó alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

Cada adaptación curricular ten os seus propios criterios de avaliación, polo que 

o alumno/a será avaliado/a en función do logro dos obxectivos establecidos na 

súa ACS.  

A adaptación curricular reflectirase como ACS no expediente académico do 

alumno/a, no informe ás familias e no libro de escolaridade. 

As adaptacións curriculares revisaranse periodicamente (cando menos unha 

vez ao trimestre). 

 

 

Itinerarios e opcionalidade de materias 

 

a. No 1º curso o alumnado escollerá como materia de libre elección autonómica 

entre Investigación e tratamento da información, Programación e Oratoria. 

b. No 2º curso teñen como materia de libre configuración Promoción de estilos 

de vida saudable. 
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c. No 3º curso o alumnado cursará unha materia optativa (Cultura Clásica ou 2ª 

Lingua Estranxeira) 

d. No 4º curso o alumnado escollerá dúas de entre as seguintes materias: 

Segunda Lingua Estranxeira, Educación Plástica e Visual, Música, TIC, Cultura 

Científica e unha materia do bloque de troncais non cursada. 

 

Exención da segunda lingua estranxeira 

 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, 

poderá quedar exento de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira. 

Neste caso recibira reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen 

as dificultades, logo do informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso 

anterior, coa colaboración do departamento de Orientación, no cal se fara 

explícito o motivo da medida adoptada. Nos seus documentos de avaliación 

figurara coa mención de exento/a. 

A competencia da decisión recaera na dirección do centro docente, oídas as 

nais, os pais ou os/as titores/as legais do alumnado afectado pola medida. 

 

Programa de reforzo educativo 

 

Será para o alumnado que promocione sen ter superadas todas as materias, 

destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a 

avaliación correspondente ao devandito programa. 

 

Plan específico personalizado 

 

Destinado ao alumnado que non promocione e deba permanecer un ano máis 

o mesmo curso, orientado á superación das dificultades detectadas no curso 

anterior, de acordo co que estableza a Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade. 
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11. PROXECTO PLURILINGÜE:  DESENVOLVEMENTO 

 

Segundo a Orde 12 de maio de 2011:  

      Debemos considerar a competencia en linguas como un recurso económico 

e social indispensable dentro, e máis aló, dunha Europa cultural e 

lingüisticamente diversa.  

     A competencia en linguas estranxeiras aumenta as posibilidades de 

emprego das persoas e as opcións educativas que, pola súa vez, xeran toda 

unha gama de competencias persoais, sociais e profesionais. 

     Dentro do ámbito das linguas estranxeiras, o inglés converteuse en lingua 

global –en calidade de idioma de comunicación universal- logrando un alcance 

como ningunha outra lingua o fixo ao longo da historia, adquirindo así o estatus 

de “competencia clave”, en posición de igualdade co dominio das TIC e, xa que 

logo, converténdose parte esencial da alfabetización do século XXI. Por iso, a 

competencia insuficiente do noso alumnado nesta lingua tería serias 

repercusións para continuar estudos noutros países e para as súas 

posibilidades de emprego. 

        O noso centro educativo debe traballar na vía do desenvolvemento dunha 

única competencia comunicativa á cal contribúan todos os coñecementos e 

destrezas adquiridos en todas as linguas a que está exposto o alumnado, 

coñecementos e destrezas que, relacionándose entre si e interactuando, darán 

lugar a unha competencia comunicativa plurilingüe. 

       O Plan de seccións bilingües permitiu incrementar a presenza da lingua 

estranxeira como lingua vehicular e favorecer a transferencia entre as linguas 

que se imparten nos centros educativos galegos tanto nas destrezas 

comunicativas como nas destrezas académicas, mediante a concreción de 

medidas tendentes á impartición dun currículo integrado das linguas no 

proxecto lingüístico de centro. 

     Obxectivos dos centros plurilingües: 

a) Formar en linguas estranxeiras á vez que en contidos non lingüísticos. 

b) Mellorar o dominio efectivo en linguas estranxeiras do alumnado galego. 
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c) Fomentar a pluralidade lingüística e cultural nos centros educativos para 

lograr a plena integración do alumnado nun contexto cultural e económico 

globalizado. 

d) Promover o desenvolvemento dun currículo integrado das linguas para 

favorecer a transferencia dos coñecementos e as competencias dunha 

lingua a outras. 

 

O principio fundamental segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio é:  

       Adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s), nun 

marco xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia. 

     No curso 2011/12 o centro incorporouse ao programa de seccións bilingües 

pasando a ser un centro plurilingüe no curso 2015/16 e a desaparación das 

seccións bilingües tivo lugar no curso 2018/19 

 

Materias plurilingües: 

1º ESO : Educación plástica, visual e audiovisual 

2º ESO : Promoción de estilos de vida saudables 

3º ESO : Educación plástica, visual e audiovisual 

4º ESO : Xeografía e historia 

 

 

12. ESTRATEXIAS QUE DESENVOLVERÁ O PROFESORADO PARA 

ALCANZAR OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES AVALIABLES 

PREVISTOS EN CADA MATERIA E A ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS 

 

  Segundo o DECRETO 86/2015 as concrecións curriculares para os distintos 

bloques de materias, constrúense a partir dos criterios de avaliación, ligándoos 

cos demais compoñentes de cada materia. Os criterios de avaliación 

relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 

que concrecións dos propios criterios, e eses estándares conéctanse coas 

competencias clave. Por outra banda, os criterios de avaliación describen o que 

se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non son 

máis que os medios para os alcanzar.  
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    O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de 

avaliación e a súa concreción nos estándares de aprendizaxe avaliables. No 

deseño das situacións de aprendizaxe tomaranse en consideración todos os 

elementos do currículo, entre eles os procedementos e os instrumentos de 

avaliación, así como os criterios de cualificación que permitan avaliar tanto os 

resultados da materia como o nivel competencial alcanzado polos alumnos e as 

alumnas.  

Segundo a Orde ECD/65/2015 débense establecer as relacións dos estándares 

de aprendizaxe avaliables coas competencias a que contribúen, para lograr a 

avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados polo alumnado.  

 

  Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar o que o 

alumnado sabe e sabe facer en cada área ou materia. Estes criterios de 

avaliación desagréganse en estándares de aprendizaxe avaliables. Para 

valorar o desenvolvemento competencial do alumnado, serán estes estándares 

de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables 

e medibles, os que, ao se pór en relación coas competencias clave, permitirán 

graduar o rendemento ou desempeño alcanzado en cada unha delas. 

  

  O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables dunha área ou materia 

determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia. Dado que os 

estándares de aprendizaxe avaliables se poñen en relación coas 

competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se 

desenvolven a través desa área ou materia. 

 

   Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento 

competencial. O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables das 

diferentes áreas ou materias que se relacionan cunha mesma competencia dá 

lugar ao perfil desa competencia (perfil de competencia). A elaboración deste 

perfil facilitará a avaliación competencial do alumnado. 

 

    É necesario secuenciar o ensino de tal modo que se parta de aprendizaxes 

máis simples para avanzar gradualmente cara a outras máis complexas.  
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    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. 

 

    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. 

 

    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 a personalizar os procesos de construción 

das aprendizaxes.  

 

   Finalmente, é necesaria unha adecuada coordinación entre os docentes 

sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. 

 

 

 

13. PLAN DE MELLORA 

 

Propostas de mellora 

1.- Promover a integración do traballo en competencias clave como parte do 

proceso do proceso de ensinanza-aprendizaxe, integrándoas nos diferentes 

elementos do currículo. 

        Indicador de calidade: Realización dun curso de formación no centro 

sobre a integración das competencias clave na Educación Secundaria. 

        Obxectivos priorizados do Proxecto Educativo: Fomentar o 

desenvolvemento das competencias clave como parte do desenvolvemento 

intelectual e persoal do noso alumnado. 
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        Actuacións: Realización de tarefas por parte do profesorado como parte 

do curso. 

        Temporalización:  Dous cursos 

2.- Ampliar os recursos TICs en todas as aulas do centro para favorecer o 

desenvolvemento de actividades e tarefas relevantes para o alumnado 

      Ampliar a formación sobre as ferramentas tecnolóxicas de ensino-

aprendizaxe de toda a comunidade educativa. 

        Indicador de calidade: Adquisición de pizarras dixitais interactivas para 

aquelas aulas do centro que aínda non dispoñan delas, videocámaras nas 

aulas, cambio de ordenadores máis antigos nas aulas… 

        Obxectivos priorizados do Proxecto Educativo: 

- Maximizar o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

- Fomentar o desenvolvemento das competencias clave como parte do 

desenvolvemento intelectual e persoal do noso alumnado. 

         Actuacións:  

     - Instalación de pizarras dixitais e de videocámaras nas aulas. 

         Temporalización: Todo o curso 

         Responsables: Equipo directivo, claustro de profesores, equipo TIC 

         Outros indicadores: Repercusión na práctica docente, cuantificable polo 

número de profesores/as que usan habitualmente recursos dixitais interactivos 

e audiovisuais, a través do seu reflexo na memoria final que deben presentar 

os departamentos didácticos sobre a práctica docente ó longo do curso escolar. 

 

3.- Dotar ao profesorado de recursos útiles para traballar co alumnado con 

NEAE e NEE favorecendo así a súa inclusión e socialización nas aulas 

ordinarias.  
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         Indicador de calidade: Deseño de materiais e recursos metodolóxicos a 

través dun grupo de traballo encamiñados a atender as necesidades de 

aprendizaxe do alumando. 

         Obxectivos priorizados do Proxecto Educativo:  

- Maximizar o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

    Actuacións: 

- Elaboración de recursos para a aula no marco dun grupo de traballo 

- Formación específica en metodoloxías para este alumnado. 

    Temporalización: Todo o curso 

 

4.- Propiciar o éxito do alumnado con dificultades na materia de lingua 

estranxeira Inglés e aumentar o desenvolvemento da competencia lingüística 

en inglés en dito alumnado. 

           Indicador de calidade: Organización de desdobre de alumnado 

segundo as necesidades de aprendizaxe na materia de inglés. 

           Obxectivos priorizados do Proxecto Educativo: 

- Maximizar o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

- Fomentar o desenvolvemento das competencias clave como parte do 

desenvolvemento intelectual e persoal do noso alumnado. 

-  

           Actuacións:  

-    Desdobres en inglés para atender mellor as necesidades do 

alumnado. 

           Temporalización: Todo o curso  

5.- Fomentar o benestar do alumno 

             Indicador de calidade: posta en práctica de todas as actuacións 

mencionadas neste apartado. 
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             Obxectivos priorizados do Proxecto Educativo: 

- Desenvolver no alumnado habilidades, actitudes e valores para 

organizar a súa vida de forma sa e equilibrada, propiciando experiencias 

de benestar persoal e social. 

              Actuacións: 

- Favorecer a creación de espazos de comunicación e escoita, así como a 

identificación das emocións propias e alleas sentidas e vividas durante 

este período de pandemia global. 

- Tomar conciencia dos novos cambios nos hábitos e relacións sociais 

tendo en conta as normas hixiénico-sanitarias derivadas da COVID-19 

- Desenvolver aspectos relacionados coa regulación emocional e o 

afrontamento dos conflitos para aprender a tolerar a frustración e evitar 

situacións de estrés. 

- Fomenta actitudes positivas, sentimentos de gratitute e solidariedade co 

fin de desenvolver pensamentos positivos, recoñecer o esforzo e xerar un 

beneficio común. 

             Temporalización: Todo o curso  
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14. AVALIACIÓN DO PEC 

  

       En primeiro lugar, indicar que o presente proxecto é un proxecto aberto, o 

que fará que a revisión e avaliación sexa constante e continua. E a partir desta 

avaliación, concretaranse melloras que se incorporarán no seguinte curso.  

        Por medio da avaliación do proxecto de dirección estableceranse as 

ferramentas a través das que se obterá a información do grao de cumprimento 

dos obxectivos previstos e da eficacia das liñas de actuación. A análise desta 

información permitirá a toma de decisións para mellorar a función directiva.  

        As ferramentas fundamentais nesta avaliación serán as seguintes: 

reunións semanais do equipo directivo, nas que se valorará o grao de 

consecución dos obxectivos previstos e reconduciranse as actuacións 

susceptibles de avance; contacto permanente coa comunidade educativa para 

coñecer carencias e desviacións dos obxectivos; enquisas periódicas de 

valoración de distintos aspectos da situación do centro aos diversos colectivos 

da comunidade educativa. Os resultados destas enquisas analizaranse polos 

distintos órganos colexiados do centro. 

       A revisión deste documento realizarase e levará a cabo no seo do Consello 

Escolar.  

      Todas as propostas de modificación que se expoñan serán estudadas e 

aprobadas no Consello Escolar. As propostas de modificación poden facelas os 

departamentos do centro, a CCP, a Xunta de Delegados e a AMPA.  

      A revisión do presente PEC farase a curto e longo prazo segundo os 

seguintes criterios: 

1.- A curto prazo, na memoria anual procederase a analizar e avaliar os logros 

alcanzados no desenvolvemento do PEC. 

2.- O Consello Escolar obrígase a modificar e actualizar todo aquilo contido no 

presente PEC que puidese contravir a lexislación vixente en cada momento. 

3.- A longo prazo, procederase a analizar e avaliar os logros alcanzados cada 

catro anos ou cada vez que se produza un cambio na Dirección do Centro. 
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15. MEDIDAS PARA DAR A COÑECER O PROXECTO EDUCATIVO DO 

CENTRO (PUBLICACIÓN) 

 

- O PEC quedará publicado na páxina web do centro. 

- Ás familias se lles comunicará a través de Abalar móbil a publicación do 

PEC na páxina web do centro. 

 

16. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PEC 

 

APROBACIÓN: A última aprobación foi no Claustro e Consello Escolar do 

6 de maio de 2021. 

MODIFICACIÓN E ACTUALIZACION:  

A última modificación feita foi no curso 2020/21 introducindo aspectos da nova Lei 

LOMLOE.  

 

 

17. ANEXOS 

 


