
 Avda. de San Sadurniño 19 
15552 Valdoviño 
Tlfno:981487700   FAX: 981487063 
cpi.atios@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/cpideatios 

MANUAL DE 
INSTRUCIÓNS 

ME75010101 
 Instrucións de uso dos modelos de 

programación e memoria 
Rev. 0 Data: 19/01/05 Páx. 1 de 1 

 

 

Periodicidade Anual Responsable Xefes departamento ou ciclo 

  

1 

Os modelos para as programacións e memorias están creados no procesador de 
textos. Compóñense de dous arquivos elaborados como formularios, é dicir, non 
se pode modifica-la estrutura do documento, tan só escribir nos espacios deixados 
ó efecto en que aparecen cunha pequena sombra. Son documentos de modelo, iso 
quere dicir que ó pecha-lo arquivo créase un documento novo diferente ó 
documento do modelo (que nunca se modifica e que se utiliza como punto de 
partida). Eses novos arquivos deben ser denominados como se explica máis 
abaixo.  

2 

Na “portada”, a primeira páxina, temos que escoller primeiramente o 
departamento ciclo ou especialidade no cadro despregable, e despois hai que 
inserta-los datos nos espacios deixados ó efecto (curso escolar, xefe/a de 
departamento ou coordinador de ciclo, membros do departamento ou titores do 
ciclo e asignaturas/ciclos que imparten). 

3 

Nas seguintes follas, vai introducido (titulado) por unha táboa identificadora que 
debe ser completada. 

O  resto do modelo contén os distintos apartados recollidos na normativa vixente 
para as programacións e memorias segundo primaria ou secundaria. Os distintos 
apartados están precedidos polo seu título. Débese escribir despois do título sen 
máis complicacións, pois os títulos desprázanse automaticamente ó ir escribindo. 
Hai que elaborar un arquivo para cada asignatura determinada (p.e. Matemáticas, 
Tecnoloxía, etc.) ou ciclo (p.e. Primeiro ciclo de primaria, Segundo ciclo de 
primaria, etc.). É moi importante consignar no apartado c) Materiais e recursos 
didácticos, ademais do libro de texto, cando se utilice, os demais recursos, como 
apuntes, láminas, etc. Estes recursos deben estar identificados con algunha clase 
de orde (un listado de títulos, de temas, unha codificación especial, etc.) e 
recollidos nun listado. Cando se mencionen na programación ou no caderno do 
profesor/a, debe facerse referencia a esa identificación. 

Cando acabemos de redacta-lo documento, ó novo arquivo creado debemos poñe-
lo nome da asignatura/ciclo/especialidade en cuestión (p.e. Matemáticas, Primeiro 
ciclo de primaria, Especialidade de Francés). 

4 
As programacións deben ser entregadas (en formato informático ou en papel) ó 
Xefe/a de Estudios correspondente antes do 20 de Outubro, e as memorias antes 
do 10 de Xullo. 


