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1. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBRIGATORIA 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas 

as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe 

e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 

e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e  
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expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

2. OBXECTIVOS DO BACHARELATO. 

 O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 

das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

3. OBXECTIVOS DE CICLOS FORMATIVOS 

Cada un dos títulos profesionais, ten os seus propios obxectivos. No IES A Sardiñeira, 

impártense ciclos da familia profesional de Química e os obxectivos aparecen en cada un 

dos currículos. 
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Ciclo medio de Operacións de laboratorio: obxectivos xerais a partir da páxina 10 (que 

corresponde á páxina 23803 do DOG Núm. 111 do luns, 13 de xuño de 2016). Ciclo 

superior de Laboratorio de análise e de control de calidade: obxectivos xerais a partir da 

páxina 13. 

Ciclo superior de Química Industrial: obxectivos xerais a partir da páxina 15. 

Ademais dos obxectivos xerais, ditos currículos tamén concretan os obxectivos 

específicos de cada módulo así como a competencia xeral do título e as competencias 

profesionais, persoais e sociais. 

 

4. CRITERIOS PARA OS AGRUPAMENTOS DO ALUMNADO 

EN ESO E BACHARELATO. 

ESO 

O alumnado será agrupado por orde de lista nos primeiros cursos da ESO, tendo en conta 

os seguintes aspectos: 

 Reparto  de alumnado con NEAE, con desvantaxe social ou de desigualdades 

derivadas de factores sociais, económicos, culturais, xeográficos, étnicos ou 

doutra índole que afectan o noso alumnado. Estas carencias adóitanse detectar 

directamente das familias, por observación ou por información achegada por 

centros educativos ou outros organismos. 

 Reparto  de alumnado repetidor. 

 Nos seguintes cursos da ESO o alumnado será agrupado segundo as optativas que 

elixa, procurando manter grupos mixtos cando sexa posible, para garantir a 

igualdade. 

 Bacharelato 

O alumnado é agrupado por itinerarios e materias optativas. Será necesario un número 

mínimo de alumnado para a impartición de materias, tal como recolle a normativa. 

http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Qu%C3%ADmica/operacions_de_laboratorio_dog.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Qu%C3%ADmica/cs_laboratorio_analise_control_calidade.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Qu%C3%ADmica/cs_laboratorio_analise_control_calidade.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Qu%C3%ADmica/cs_quimica_industrial.pdf
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Ciclos formativos 

Segundo a orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación 

académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial, O 

número de alumnos e alumnas de cada grupo dependerá das características pedagóxico-

didácticas, e das posibilidades das instalacións e dos recursos de cada ciclo e de cada 

centro en particular, e non deberá ser superior a 30. Excepcionalmente, a xefatura 

territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que corresponda 

poderá modificar o límite establecido, considerando as posibilidades organizativas do 

centro. 

Nos ciclos formativos do noso centro, o número de prazas ofertadas son 22 por curso 

completo dos réximes ordinarios. Neste número, non se inclúe o alumnado repetidor, a 

non ser que o centro non se faga cargo (como ocorre este ano, dada a excepcionalidade 

de emerxencia sanitaria), pasando a ser tamén contabilizado o alumnado repetidor dentro 

das 22 prazas.  

No caso do réxime de persoas adultas, respectase as 22 prazas por cada un dos módulos, 

aínda que algún grupo pode superar este número, dependendo dos alumnos matriculados 

nalgúns módulo. 

Tamén pode variar as prazas ofertadas dunha promoción para outra no ciclo superior de 

Química industrial Dual. Cando comezou, os alumnos matriculados na primeira 

promoción eran 15, mentres que na actualidade cursan este ciclo 19 alumnos e alumnas.   

 

5. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 

No IES A Sardiñeira desenvolvemos unha metodoloxía activa fomentando no alumno 

unha actitude crítica, activa e emprendedora. 

Os diferentes Departamentos programan actividades complementarias e extraescolares de 

grande calidade educativa para complementar a formación da aula. Favorécese así, que o  
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alumnado participe en distintas experiencias educativas, que traballe en equipo e en 

colaboración. 

No ámbito das humanidades tamén se desenvolve o espírito crítico, a capacidade de 

discusión e de decisión e a necesidade colectiva de involucrarse na mellora da sociedade, 

por exemplo, a través de actividades como o torneo de debate académico, o clube de 

letras, os diferentes plans e programas de innovación,... 

O profesorado debe elixir o método máis idóneo acorde coas características, necesidades 

e estilo de aprendizaxe do alumno e do grupo. Asumimos a necesidade de utilizar uns 

métodos que ensinen aos alumnos para pensar, a aprender por si mesmos e a traballar en 

equipo. O profesor debe ser un mediador que estimule a capacidade crítica do estudante 

ante a información existente, ensinándolle a establecer xerarquías nas ideas, e a usar 

mapas conceptuais. 

 

Débese crear un clima que favoreza a comunicación e a relación profesor-alumnos e 

alumnos-alumnos. 

 

No bacharelato, especialmente, reiteramos a importancia de cas actividades educativas 

favorezan a capacidade do alumno para aprender,  a traballar en equipo e aplicar os 

métodos de investigación apropiados. 

 

A práctica docente deberá ter presente a atención á diversidade. Deben arbitrarse métodos 

que favorezan a integración dos alumnos con problemas de aprendizaxe e con necesidades 

educativas especiais. De igual forma, atenderase aos alumnos que destaquen polo seu 

interese polo coñecemento. 

A práctica docente debe potenciar o desenvolvemento das intelixencias múltiples e das 

competencias básicas dos alumnos mediante a adopción de distintos ritmos e estilos de 

aprendizaxe. Isto supón aplicar os principios da aprendizaxe colaborativa, fomentar a 

aprendizaxe e a autoavaliación, o coñecemento dos demais, estimular a creatividade e a 

intelixencia diversa, dinámica e distintiva, e incorporar as novas tecnoloxías á nosa  
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metodoloxía, para achegarnos ás realidades dos nosos alumnos. Corresponde a cada 

Departamento didáctico fixar a metodoloxía que desenrolará na súa área ou materia. 

Os Departamentos didácticos poderán establecer os materiais curriculares. 

Entenderase por materiais curriculares aqueles que son utilizados no desenvolvemento 

das clases e que serven de guía ou elemento  vertebrador da materia ao longo do curso. 

 

Poderán ser: 

Libros de texto. Publicados por editoriais, suxeitos a dereitos de autor, identificados polo 

correspondente  ISBN e deseñados especialmente para cumprir co currículo vixente. 

 

Libros de consulta ou lectura. Publicados por editoriais, suxeitos a dereitos de autor, 

identificados polo correspondente  ISBN, que non están deseñados para cumprir co 

currículo e que poderían ser utilizados na súa totalidade ou en parte para o seguimento da 

materia. 

 

Audiovisuais. Materiais multimedia, suxeitos ou non a dereitos de autor, utilizados para 

o seguimento da materia. 

 

Os Departamentos didácticos, de maneira consensuada, determinarán os  materiais 

curriculares que utilizarán para as distintas materias e cursos que imparten. 

 

No caso de libros de texto, cada Departamento deberá informar á persoa responsable da 

Secretaría do centro. Os libros de texto estarán publicados na web do centro. 

 

Evitaranse materiais que supoñan un esforzo económico ou unha planificación especial 

por parte das familias. 

 

Cando nun Departamento estíme oportuno substituír algún libro de texto antes da 

finalización do período de vixencia de cinco anos obrigatorio, deberase remitir á  
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Dirección do centro un informe coa debida xustificación antes de finalizar a segunda 

avaliación. 

 

A Dirección do centro solicitará o cambio excepcional do libro de texto á Consellería 

competente en materia de educación, achegando o informe emitido dende o Departamento 

afectado. De non obterse resposta favorable antes da finalización das actividades lectivas 

do curso, manteríase o libro de texto correspondente e non se modificaría, por tanto, a 

listaxe oficial de libros de texto para o curso seguinte. 

 

6. PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. DIRECTRICES. 

ESO e Bacharelato. 

A elaboración da programación docente das materias propias ou das asignadas 

correspóndelle ao Departamento didáctico, sendo o xefe/a xefa do departamento a persoa 

responsable da súa redacción. 

A programación en formato papel quedará no departamento, convenientemente asinada 

por todos os membros. Enviarase unha copia á xefatura de estudos vía mail. 

De aquí se remitirán á Inspección educativa. Igualmente haberá unha copia na páxina web 

do instituto ou cando menos dos criterios de avaliación, contidos mínimos e a información 

necesaria para o alumnado. As programacións didácticas están publicadas na web do 

centro (apartado Departamentos). 

As programacións son documentos abertos, polo que, se ao longo do curso hai que facer 

modificacións, se recollen no libro de actas do propio departamento coa súa xustificación. 

Ao remate do curso se recollen na memoria final. 

Á hora de elaborar as programacións deberanse ter en conta os puntos que indica a 

lexislación. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_es.pdf
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Ciclos formativos. 

Os centros educativos desenvolverán o currículo das ensinanzas de formación profesional 

mediante a elaboración das correspondentes programacións para cada módulo 

profesional, de conformidade co establecido no artigo 34 do Decreto 114/2010, do 1 de 

xullo, considerando, tanto no proceso de elaboración coma no seu desenvolvemento, o 

establecido nos artigos 33, 34, 48, 49 e 62 do mencionado decreto. 

 A programación de cada módulo, agás a do módulo de formación en centros de traballo 

e a do módulo de proxecto dos ciclos formativos de grao superior, organizarase en 

unidades didácticas. Para a elaboración e seguimento das programacións de ciclos 

formativos, faise a través da aplicación: https://www.edu.xunta.es/programacions/, onde 

se deberá concretar os seguintes aspectos: 

1. Identificación da programación: onde queda recollido o centro, ciclo formativo 

(familia, grao, nome do ciclo e o réxime), módulo e unidades formativas, así como 

a duración das sesións. 

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do 

ámbito produtivo. 

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao 

desenvolvemento do módulo profesional, xunto coa secuencia e o tempo asignado 

para o desenvolvemento de cada unha. 

4. Deseño de unidades didácticas: por cada unidade didáctica 

a) Identificación da unidade didáctica.  

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se trata.  

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica, en relación coas actividades de 

ensino e aprendizaxe.  

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 

obxectivos por parte do alumnado, en relación cos instrumentos de avaliación, os 

mínimos exixibles e o peso da cualificación.  

e) Contidos.  

 

https://www.edu.xunta.es/programacions/
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para 

que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para 

a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación. 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 

cualificación. 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas: inclúe 

a) Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o 

alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia 

práctica docente. 

8. Medidas de atención á diversidade. Inclúe: 

a) Procedemento para a realización da avaliación inicial.  

b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente 

aos obxectivos programados.  

9. Aspectos transversais. 

a) Programación da educación en valores.  

b) Actividades complementarias e extraescolares. 

10. Outros apartados: onde cada profesor/a incluirá aspectos importantes para o 

módulo non recollidos en apartados anteriores. 

Con carácter xeral, cada programación dos diferentes módulos serán elaboradas polo 

profesorado que se vaia encargar de impartilas.  

O vindeiro curso implantaranse as modificacións introducidas no currículo, organización, 

obxectivos e programas progresivamente segundo o contempla a Lei Orgánica 3/2020 de 

29 de decembro pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación. 
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7. TRATAMENTO DOS ELEMENTOS  TRANSVERSAIS 

Os elementos transversais deben estar presentes na aula de forma permanente, xa que se 

refiren a ensinanzas fundamentais para vivir en sociedade. 

Débense enfocar como algo necesario para vivir nunha sociedade como a nosa. Iranse 

aplicando en cada bloque ou unidade no momento no que o profesorado o considere 

oportuno, aproveitando aquelas cuestións e problemas que se prestan a debate e que 

gardan relación cos distintos temas transversais que se poden presentar no 

desenvolvemento da unidade didáctica, ou ben vir relacionado por noticias ou feitos 

ocorridos na contorna do alumnado. 

 A LOMCE sinala os seguintes elementos transversais a traballar: 

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. 

 

3. 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. 
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A programación docente debe abranguer en todo caso 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, incluído o estudo do Holocausto 

xudeu como feito histórico. 

 

4. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 

a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

  

5. Fomentaremos 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. 

 

6. No ámbito da 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. 

 

Elementos transversais: 

 Educación do consumidor. 

 Educación non sexista. 

 Educación ambiental 

 Educación vial. 

 Educación para Europa. 

 Ciencia, tecnoloxía e sociedade. 

 Educación para a saúde. (afectivo-sexual) 
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 Educación para a paz e dereitos humanos. (tolerancia cero coa violencia e 

resolución pacífica de conflitos). 

 Educación para a convivencia. 

 Educación para a igualdade de oportunidades. 

 Educación multicultural. 

 

8. CRITERIOS PARA INCLUÍR VALORES NAS 

PROGRAMACIÓNS. 

No IES A Sardiñeira traballaremos a través das programacións e de diversos Plans e 

Proxectos os seguintes valores:  

 Respecto e tolerancia.  

 Responsabilidade.  

 Interese pola lectura e escritura e o razoamento científico-matemático.  

 Igualdade entre homes e mulleres.  

 Defensa dos dereitos de persoas discapacitadas e desfavorecidas.  

 Resolución pacífica de conflitos.  

 Respecto polas normas.  

 Protección do patrimonio cultural, natural e artístico.   

 Actitude crítica. 

 Defensa da saúde e prácticas saudable  

 

9. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Entendemos por competencias clave aquelas que debe desenrolar o noso alumnado ao 

final da etapa educativa obrigatoria para incorporarse á vida adulta, exercer os seus 

dereitos e deberes como cidadán e desenrolar unha aprendizaxe permanente durante toda 

a súa vida. 
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A finalidade das competencias é integrar todas as aprendizaxes, das distintas áreas ou 

materias. O estudante poderá así integrar os contidos e utilizalos de forma efectiva en 

distintos contextos e situacións reais. 

Cada área ou materia contribúe ao desenrolo das diferentes competencias. 

 

 

 

As competencias do currículo na LOMCE son:  

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 da iniciativa e espírito emprendedor.  

g) Conciencia e expresións culturais.  

 

Estas competencia clave deben contribuír ao desenvolvemento integral do alumno/a como 

persoa que vive nunha situación social determinada na que algúns dos temas son 

problemáticos, desde unha concepción humanística, apostando por unha educación nun 

sistema de valores que podería resumirse nunha actitude democrática, responsable, 

tolerante e  favorecedora da participación activa e solidaria na sociedade. 

 

Valoración das competencias. 

Na sesión de avaliación final ordinaria, ou extraordinaria e no seu caso, o profesorado 

decidirá de maneira consensuada sobre cada alumno e alumna outorgando, para cada 

competencia, unhas valoracións. 
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10. AVALIACIÓN DO  ALUMNADO E CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN. 

Seguindo as directrices da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 

2008) pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria: “a avaliación 

do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, terá carácter formativo e 

orientador e será diferenciada segundo as distintas materias do currículo”.  

Para os ciclos formativos, séguese ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o 

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas 

de formación profesional inicial:  A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso 

formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas 

modalidades de ensino presencial cumprirá a asistencia do alumnado ás actividades 

programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo. 

Ao inicio do vindeiro curso implantaranse as modificacións da Lomloe relativas á 

avaliación e condicións de promoción das diferentes etapas educativas, así como as 

modificacións de titulación e de acceso ós diferentes ensinos. 

 

10.1 Carácter da avaliación.  

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo de cada unha das materias. 

A avaliación do alumnado realizarase seguindo os criterios establecidos nos Proxectos 

Didácticos dos Departamentos e aos que determine a lexislación vixente. 

Estes criterios estarán á disposición de alumnado e pais/nais para a súa consulta, con 

independencia da obriga de cada profesor/a de explicarllos claramente ao alumnado ao 

principio de cada curso ou cando o solicite.   

Os Proxectos didácticos expresarán con claridade os instrumentos que se van usar na 

avaliación.   

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
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O profesorado porá as notas no Xade no período indicado pola xefatura de estudos.  O 

profesorado ensinará no prazo máis breve posible ao alumnado na súa aula as probas 

corrixidas e cualificadas coa finalidade de ver os erros e a súa valoración.   

Se un membro do profesorado debe cambiar a cualificación outorgada a un/unha 

alumno/a na convocatoria ordinaria ou extraordinaria, comunicarao á Xefatura de 

Estudos, expoñendo cales son os motivos da rectificación.  

Se esta modificación inflúe na promoción ou titulación, convocarase unha Xunta de 

Avaliación Extraordinaria.   

A xunta de avaliación, de acordo co establecido na normativa, está formada por todo o 

profesorado que imparte clase nun curso. En consecuencia todo o profesorado deberá 

asistir a todas as reunións das xuntas de avaliación do seu alumnado, ordinarias e 

extraordinarias. 

 

10.2 Resultados da avaliación. 

Os resultados da avaliación expresaranse numericamente na escala do 1 ao 10, sen cifras 

decimais.  

Previa valoración de cada profesor/a acordarase, na sesión ordinaria o que o titor/a 

reflectirá no informe final.  

Na sesión extraordinaria, cando un alumno non se presente á proba de unha materia, nos 

documentos de avaliación farase constar “non presentado” (NP). 

O alumnado de 1º e 2º de ESO que non curse a materia común de segunda lingua 

estranxeira (Orde 6 set 2007) será valorado de xeito cualitativo, no progreso nas 

actividades de reforzo que estea desenvolvendo. Nos documentos de avaliación figurará 

como exento. 

O alumnado que presente necesidades educativas especiais, que curse as ensinanzas 

correspondentes á educación secundaria obrigatoria con ACS, a avaliación e promoción 

tomará como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación fixados nas adaptacións 
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curriculares. Cada profesor/a reflectirao na súa ACI e entregarao no Departamento de 

Orientación. Estas valoracións estarán a disposición do profesorado no curso seguinte.  

 

10.3 Sesións de avaliacións finais. 

As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora do grupo e nelas participará 

todo o profesorado que imparte docencia nel, contará co asesoramento do Departamento 

de Orientación e poderá asistir un membro do equipo directivo.  

Esta exposición ha de tratar, por esta orde:  

1º Cuestións de carácter xeral  

2º Cuestións a destacar relativas a cada materia 

3º Relación das conclusións obtidas para cada alumno ou alumna. Durante o 

desenvolvemento da exposición do titor/a o resto dos membros da xunta intervirán para 

matizar e opinar sobre as cuestións das que se vaia facendo mención. 

Simultaneamente irán recolléndose por escrito todos aqueles elementos que a xunta de 

avaliación vaia asumindo como conclusións finais acerca do grupo en xeral, de cada 

materia ou grupo de materias e de cada alumno e alumna en particular. 

O titor/a recollerá as referencias relativas ao grao de consecución ás competencias básicas 

que reflectirá no informe de avaliación final XADE antes do 30 de xuño.  

Farase a proposta e valoración das medidas de adaptación pertinentes a adoptar de forma 

individualizada para cada alumno/a no curso seguinte. 

 

10.4 Promoción (1º,2º e 3º ESO)  

Ao remate de cada un dos cursos o profesorado que imparte docencia no grupo, na sesión 

final de avaliación, decidirá sobre a promoción do alumnado. O alumnado promocionará 
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cando teña avaliación negativa en dúas materias como máximo e repetirá curso cando 

teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 

Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo docente 

poderá decidir a promoción do alumnado con avaliación negativa en tres materias se 

considera que:  a natureza das dificultades non lle impedirá seguir con éxito o curso 

seguinte. ° ten expectativas favorables de recuperación, e que dita promoción beneficiará 

a súa evolución académica.  

Nesta decisión terase tamén en conta:  

 Progreso nas distintas materias.  

 Oportunidade de repetición para a melloría da aprendizaxe.  

 Actitude do alumno/a en relación coa aprendizaxe. 

 Conduta do alumno/a.  

 Asistencia a clase e puntualidade.  

Para esta decisión requirirase o acordo favorable da maioría simple do equipo docente, 

tendo este que votar a favor ou en contra da proposta.  

No cómputo das materias para os efectos de promoción, consideraranse tanto as materias 

non superadas do propio curso como as de cursos anteriores.  

 

10.5 Repetición de curso  

O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso.  

Só se poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e, con carácter xeral, dúas veces como 

máximo en toda a etapa.  

Excepcionalmente, o alumnado poderá repetir unha segunda vez o cuarto curso se non 

repetise nos cursos anteriores (poderase prolongar a escolarización ata os 19 anos).  
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Reunións docentes para a incorporación a Formación Profesional Básica Poderase 

incorporar a estas ensinanzas o alumnado que cumpra 15 ou 16 anos no ano de inicio do 

ciclo formativo e que teña cursado 3º ESO e excepcionalmente 2º. 

Rematadas as avaliacións extraordinarias en 2º e 3º da ESO realizarase unha reunión do 

equipo docente de cada grupo xunto esa orientadora e un membro do equipo directivo 

para analizar a situación do alumnado que estea en risco de non alcanzar o título de 

graduado en ESO. 

Establecerase unha relación de alumnado susceptible de incorporarse que será asinada 

por todo o equipo docente e a xefa do Departamento de Orientación. Posteriormente o 

titor/a elaborará xunto co Departamento de Orientación un consello orientador para cada 

alumno/a.  

 

10.6 Titulación en 4º ESO  

Obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que 

superase todas as materias e alcanzase as competencias básicas e os obxectivos da etapa.  

Tamén poderá obter o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas 

extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou dúas materias, e 

excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente considere que a natureza e o peso 

destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa. Nesa decisión terase tamén en conta:  

 Progreso nas distintas materias.  

 Oportunidade de repetición para a melloría da aprendizaxe.  

 Actitude do alumno/a en relación coa aprendizaxe.  

 Conduta do alumno/a.  

 Asistencia a clase e puntualidade.  

Para os efectos de titulación, computaranse como materias con avaliación negativa tanto 

as suspensas do propio curso como as de cursos anteriores.  
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As decisións de titulación con materias non superadas requirirán o acordo favorable da 

maioría simple do equipo docente.  

Aplicarase esta lexislación, sen prexuízo das modificacións ou concrecións, como as da 

pandemia polo COVID 19, que sexan pertinentes. 

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 

adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación 

primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.  

Ver capítulo III do DECRETO  86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia. para a avaliación, promoción e titulación no bacharelato. 

Aplicarase esta lexislación, sen prexuízo das modificacións ou concrecións, como as da 

pandemia polo COVID 19 que sexan pertinentes. 

 

10.7 Promoción e titulación en ciclos formativos 

Para a promoción de curso será necesario cumprir as condicións especificadas no artigo 

4 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación 

e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

Para a obtención do título de técnico ou de técnico superior, cumprirá acreditar a 

superación de todos os módulos profesionais de que conste o correspondente ciclo 

formativo, tal e como se especifica no Artigo 43 da mencionada Orde. 

Aplicarase esta lexislación, sen prexuízo das modificacións ou concrecións, como as da 

pandemia polo COVID 19 que sexan pertinentes. 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
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11. INFORMES ÁS FAMILIAS. 

ESO 

Ademais das tres avaliacións parciais, figuran nos informes unha avaliación ordinaria e á 

avaliación extraordinaria. As cualificacións son numéricas sen decimais de 1 ata 10. Só 

está contemplado rexistrar non presentado (NP) nas avaliacións extraordinarias. 

Bacharelato  

Ademais das tres avaliacións parciais, hai unha Avaliación Ordinaria e á Avaliación 

Extraordinaria. As cualificacións son numéricas sen decimais, de 0 a 10. Só se contempla 

a opción NP (non presentado) na Avaliación Extraordinaria, segundo a normativa vixente. 

Na Avaliación Final que corresponda rexístrase a decisión de promoción (na Ordinaria, 

cando o alumno supera todas as materias, e nos demais casos na Avaliación 

Extraordinaria) Cando corresponda cubrirase a proposta para título.  

En 2º, 3º e 4º de ESO e bacharelato, o alumnado pode ter materias pendentes de cursos 

anteriores. Na Avaliación Final  rexístrase a decisión de promoción (na Ordinaria, cando 

o alumnado supera todas as materias en xuño, e no resto dos casos na Avaliación 

Extraordinaria) 

As familias recibirán informes pola aplicación ABALAR, e haberá un informe escrito por 

avaliación. 

Entrevistas das familias cos titores/as: os titores/as, a petición propia ou dos 

responsables legais do alumnado, recompilarán , por escrito, para ter constancia exacta 

da información recollida, os datos académicos da evolución do alumnado, así como o seu 

comportamento, actitude na aula ou calquera outro dato de relevancia. Os responsables 

legais poderán solicitar ver os exames ou controis realizados. 

As entrevistas serán presenciais, agás en circunstancias especiais, nas que poderanse facer 

entrevistas telefónicas ou telemáticas. 

Será necesaria a petición de cita previa para calquera encontro co profesorado. 


