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TÍTULO PRELIMINAR 

O presente documento recolle os aspectos e elementos comúns para a concreción dos 
currículos. Trátase polo tanto dun documento de intervención educativa que establece as 
directrices para a implementación do proceso de ensino - aprendizaxe nas aulas.  

Este documento está baseado na normativa legal vixente no ámbito ao que se refire, así como 
nas aportacións realizadas polo Claustro de Profesores/as, a través dos seus representantes na 
Comisión de Coordinación Pedagóxica, nos apartados correspondentes.  

ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DAS ETAPAS AO CONTEXTO DO CENTRO 

O IES A Pinguela traballará especialmente todos aqueles obxectivos referidos a: 

 Respecto. 
 Interculturalidade, igualdade de xénero e inclusión educativa. 
 Atención á diversidade tendo en conta o alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaxe como aquel alumnado que ten altas capacidades. 
 Formación en valores. 
 Potenciación do plurilingüismo. 
 Coñecemento e posta en valor do noso patrimonio cultural.  
 Tamén se potenciará o traballo encamiñado á valoración da práctica habitual e 

sistemática de actividade física como medio para mellorar as condicións de saúde e 
calidade de vida, así como o coñecemento e consolidación de hábitos saudables 
(hixiénicos, alimenticios, etc.). Neste senso seguiremos traballando en manter o 
distintivo de calidade Sello Vida Saludable que temos concedido dende o ano 2017 polo 
MEC. 

CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

De conformidade co establecido no artigo 11 do Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, as 
competencias clave son as seguintes: 
 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería. 
d) Competencia dixital.  
e) Competencia persoal, social e de aprender a aprender.  
f) Competencia cidadá. 
g) Competencia emprendedora.  
h) Competencia en conciencia e expresións culturais.  

Estas competencias estarán estreitamente vinculadas ós obxectivos definidos para a Educación 
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato e isto fai necesario deseñar estratexias para promover e 
avaliar as competencias que levarán ao alumnado a desenvolver actitudes e valores, así como o 
coñecemento conceptual e o uso de técnicas e estratexias para favorecer a súa incorporación á 
vida adulta que lles servirán de base para a súa aprendizaxe ao longo da súa vida.  
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A adquisición eficaz das competencias clave e a súa contribución ao logro dos obxectivos, desde 
un carácter interdisciplinar e transversal, require do deseño de actividades de aprendizaxe 
integradas que permitan avanzar cara os resultados de aprendizaxe de máis dunha 
competencia ao mesmo tempo.  

As competencias clave estarán integradas nas materias das propostas curriculares, e nelas 
definirase, explicitarase e desenvolverase suficientemente os resultados de aprendizaxe que o 
alumnado debe conseguir.  

Todas as materias do currículo deben participar, desde o seu ámbito, ao desenvolvemento das 
distintas competencias do alumnado e así se recollerá nas correspondentes programacións 
didácticas.  

CRITERIOS PARA INCORPORAR ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 Pretendemos que as competencias básicas que se traballarán dende todas as materias e os  
coñecementos que se adquiran na aula poidan ser utilizados en calquera situación da vida 
cotiá que o requira. 

 Motivar ao alumnado, xa que afecta directamente ao seu rendemento.  
 Crear un clima de aceptación mutua e cooperación favorecendo as relacións entre iguais. 
 Atender á diversidade do alumnado utilizando todas as medidas metodolóxicas que sexan 

necesarias (traballo en grupo cooperativo, uso das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación, etc.) e que favorezan os aprendizaxes. 

 A utilización das TIC adquire unha especial relevancia xa que abren unha ventá ao mundo. 
Dende elas podemos acceder a multitude de recursos, cun gran potencial didáctico, dende 
todas as materias. 

CRITERIOS DE CARÁCTER XERAL SOBRE A METODOLOXÍA 

As metodoloxías debe asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo da etapa. 

As propostas pedagóxicas para esta etapa fundaméntanse nunha serie de orientacións que se 
poden resumir nos seguintes puntos:  

1) Atención á diversidade, facilitando o acceso de todo o alumnado á educación común.  
2) Arbitrar métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe.  
3) Favorecer a capacidade de aprender.  
4) A metodoloxía didáctica será fundamentalmente activa e participativa, favorecendo 

tanto o traballo individual como o cooperativo do alumnado.  
5) Os métodos de traballo favorecerán a contextualización das aprendizaxes e a 

participación activa do alumnado na construción das mesmas e na adquisición das 
competencias.  

6) Fomentar o traballo en equipo do profesorado para proporcionar un enfoque 
multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros 
do equipo docente en cada grupo.  

7) O profesorado prestará unha atención especial á adquisición das competencias en 
relación cos contidos e os criterios de avaliación, garantindo a súa progresión ao longo 
da etapa.  
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8) Deseñar, de cara a unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración 
efectiva no currículo, actividades integradas que permitan ao alumnado avanzar cara os 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.  

9) Fomentar a correcta expresión oral e escrita e o uso das matemáticas e do pensamento 
abstracto. Co fin de promover o hábito e o gusto pola lectura, dedicaremos unha hora á 
mesma en todos os grupos de ESO e FP Básica, a través do Plan lector do centro.  

10) As linguas castelá e galega só se utilizarán como apoio no proceso de aprendizaxe da 
lingua extranxeira. Priorizarase a comprensión e a expresión oral. 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. Estas adaptacións en ningún caso se terán 
en conta para minorar as cualificacións obtidas.  

11) Cando unha parte das materias do currículo se impartan en linguas estranxeiras 
(seccións bilingües), isto non suporá modificación dos aspectos do currículo regulados 
no decreto.  

12) No taboleiro de anuncios de cada aula haberá un planing onde o alumnado poderá 
marcar os exames das diferentes materias. O seu funcionamento será responsabilidade 
do delegado do grupo, supervisado polo titor nos niveis da ESO. 

CRITERIOS DE CARÁCTER XERAL SOBRE OS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os recursos empregados polos docentes durante o curso escolar: 

 Uso das TIC de xeito habitual.  
 Recursos audiovisuais, priorizando o uso de imaxes, fotografías e vídeos. 
 Materiais impresos: Libros de texto, libros de consulta, dicionarios, folletos, revistas, xornais, 

carteis, fotografías… 
 Materiais da biblioteca escolar. 

No exercicio da autonomía pedagóxica, o centro, a través dos distintos departamentos, 
acordamos cales serán os materiais curriculares que se utilizarán nos diferentes cursos das 
distintas etapas educativas, sempre adaptados ás idades do alumnado e o currículo establecido 
pola normativa vixente. Polo tanto os departamentos docentes seleccionarán libremente os 
materiais didácticos necesarios para o desenvolvemento do currículo atendendo a criterios de 
idoneidade. 

Cara o final de cada curso os distintos departamentos decidirán cales son os libros de texto que 
establecerán para o curso seguinte e en data comunicada pola CCP, os xefes de departamento 
cargaranos na área privada da páxina web do centro. Este listado será público para as familias e 
será enviado a inspección educativa. Tamén se cargarán na web os libros de lectura obrigada 
que cada departamento establece, de ser o caso. 

Somos conscientes do gran esforzo que supón para moitas familias a adquisición de materiais e 
recursos didácticos polo que na ESO fomentamos o proxecto EDIXGAL. Son os departamentos 
didácticos e non os profesores que cada ano imparten a materia, os que deciden se queren 
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impartir docencia a través de Edixgal ou non. O alumnado recibe un ordenador para traballar na 
aula e tamén na casa. 

Fomentamos a reutilización dos materiais didácticos e así dispoñemos dun Banco de libros que 
se xestiona dende secretaría e que se prestan en función das normas de fondo libros (tendo en 
conta a economía das familias). O Banco de libros nos seus obxectivos segue o principio das 4 R:  

1. Recoller, se encargan os titores e os conserxes a final de curso. 
2. Revisar. 
3. Reciclar, ampliando a súa vida útil, fomentando así o respecto polo medio ambiente e a 

solidariedade con outras familias. 
4. Repartir, conseguindo axudar a moitas familias de escasos recursos económicos. 

Neste Banco dispoñemos de libros para: 

 Préstamo naquelas materias que non están acollidas ao proxecto Edixgal. 
 Apoio para as materias do proxecto Edixgal. 
 Préstamo para o alumnado de bacharelato, a través das doazóns que realiza o alumnado. 

Ao comezo do curso escolar e unha vez organizados os libros recollidos ao remate do curso 
anterior, procedemos á preparación de lotes atendendo as peticións feitas polo alumnado. Esta 
entrega faise por cursos para que a distribución sexa organizada.  

Tamén na biblioteca funciona préstamo dos libros de lectura que os distintos departamentos 
establecen.  

CRITERIOS DE OFERTA EDUCATIVA, ITINERARIOS E OPTATIVIDADE, DE SER O 
CASO 

OFERTA EDUCATIVA 

A nosa oferta educativa é a seguinte: 
 
 Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 
 Bacharelato 

• Ciencias e tecnoloxía 
• Humanidades e Ciencias Sociais 

 Ciclos da familia profesional de Imaxe Persoal: 
• Ciclo Medio de Estética e Beleza 
• Ciclo Medio de Peiteado 
• Ciclo Superior de Estilismo e Dirección de Peiteado (FP dual) 

 Ciclos da Familia Profesional de Informática: 
• Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes 
• Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web (vespertino) 

 Ciclos da familia profesional de Administración: 
• FP Básica de Servizos Administrativos 
• Ciclo Medio de Xestión Administrativa 
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• Ciclo Superior de Administración e Finanzas 
• Ciclo Superior de Asistencia á Dirección (adultos e modular) 
• Ciclo Superior de Administración e Finanzas (FP dual) 

 Ciclo da familia profesional de Téxtil 
• Ciclo Medio de Calzado e Complementos de Moda 
• Ciclo Medio de Corte e Confección (implantado en 2022/23) 

 
Á hora de ter en conta a petición de ciclos formativos, tense en conta: 
 A demanda laboral das empresas de cada sector. 
 A posibilidade de dispoñer dos recursos para poder ofertala. 
 Que na comarca dispoñamos de empresas para poder levar a cabo a FCT ou FP dual no 

seu caso.  
 O feito de que na comarca non haxa oferta deses ciclos.  
 A demanda por parte do alumnado. 

No caso de ESO e BAC, os criterios para facer grupos establécense en función da normativa da 
Consellería de Educación, das optativas escollidas e do profesorado do que dispoñemos. 
 

ITINERARIOS E OPTATIVIDADE 

Respecto as materias optativas en ESO e Bacharelato, ofertamos todas as obrigatorias e na 
matrícula teñen a posibilidade de elixir por orde de preferencia a que máis prefira, pero logo en 
función da demanda e da lexislación que establece o nº mínimo esixible de alumnado para 
poder impartila, teremos unhas ou outras. 
 
Nos impresos de matrícula aparecen reflexadas as materia optativas e itinerarios (ANEXO I e II) 

CRITERIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

As ACEs poden realizarse dentro ou fóra do horario lectivo e deberán respectar os principios de:  
 
 Voluntariedade para o alumnado de realizarse no exterior. 
 Non discriminación.  
 Ausencia de lucro.  
 Terán que estar relacionadas co currículo aínda que tamén se levarán a cabo actividades 

de convivencia, ou sobre temas transversais como igualdade, medioambientais, non 
violencia, non consumo de substancias aditivas... 

 Todas as actividades complementarias e extraescolares que se leven a cabo teñen que 
estar recollidas na programación de ACEs que estará incluída na programación xeral 
anual (PXA) aprobada polo Consello Escolar. Se algunha actividade que implica a saída 
do centro xorde ao longo do curso e non está incluída na PXA deberá comunicarse con 
15 días de antelación co fin de ser aprobada polo Consello escolar e comunicala a 
inspección.  

 Nas actividades xerais do Instituto (magosto, entroido...), o 70% do alumnado de cada 
clase deberá estar anotado nalgunha das actividades que se pretendan realizar. O grupo 
que comprometéndose a participar nunha actividade non o faga non poderá participar 
na seguinte, e terá clases normalmente.  
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 Nas ACEs que se desenvolvan no exterior do Instituto o número de profesores 
acompañantes será: 

• 1 profesor cada 10-15 alumnos en primeiro e segundo da ESO 
• 1 profesor cada 15-20 alumnos no resto 
• En actividades complexas, coma intercambios no estranxeiro, proxectos 

europeos, viaxes lonxe e con pernoita, actividades deportivas,… Dirección e o 
responsable da actividade valorarán o número de profesores acompañantes. 

• Os transportes e aloxamentos serán sempre contratados pola dirección do 
centro. 

 Trimestralmente Vicedirección pasará ao alumnado unha enquisa para coñecer o grado 
de satisfacción respecto ás actividades realizadas. Os resultados das mesmas serán 
dados a coñecer aos distintos departamentos que organizan a actividade a fin de que 
valoren a súa idoneidade de cara a vindeiros cursos. 
 

CRITERIOS PARA O DESEÑO DOS PLANS DE REFORZO OU DE RECUPERACIÓN 
PARA O ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON MATERIAS PENDENTES DE 
CURSOS ANTERIORES, DE SER O CASO 

PROGRAMA DE PENDENTES  

 Ao inicio do curso dáse información aos pais ou titores legais a través das titorías das 
materias pendentes do alumnado. 

 Ao inicio do curso os departamentos elaborarán os criterios que seguirán para recuperar 
a materia e que estarán incluídos na programación anual do departamento.  

 Informase polos distintos departamentos do traballo que teñen que facer para 
recuperar estas materias ao alumnado e titores, e a través destes aos pais na medida do 
posible.  

 Na primeira e segunda avaliación informarase ó/á titor/a sobre a evolución do traballo 
do alumnado con materias pendentes. En todo caso, o departamento informará ó/á 
titor/a no momento preciso en que teña información que dar.  

 Establecer un calendario dende xefatura de estudos das probas de maio, de ser o caso, e 
respectalo. 

CRITERIOS PARA O DESEÑO DOS PLANS ESPECÍFICOS DE REFORZO OU 
RECUPERACIÓN PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO QUE DEBA 
PERMANECER UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO, DE SER O CASO 

O alumno/a que non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta 
medida: 

 Terá carácter excepcional tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para 
solventar as dificultades de aprendizaxe do alumno/a. 

 Planificarase adaptando as condicións curriculares ás necesidades do alumnado, e 
estarán orientadas á superación das dificultades detectadas, así como ao avance e 
profundización nas aprendizaxes xa adquiridas. Estas condicións recolleranse nun plan 
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específico personalizado con cantas medidas se consideren adecuadas (artigo 52 da 
Orde do 8 de setembro de 2021).  

 Poderase repetir 2 veces, como máximo, en toda a etapa de escolarización obrigatoria 
(primaria e secundaria). 

 Alumnado con necesidades educativas especiais poderá prolongar un curso adicional a 
súa escolarización. 

 De forma excepcional poderase permanecer un ano máis en 4º, aínda que se esgotara o 
máximo de permanencia, sempre e cando o equipo docente considere que esta medida 
favorece a adquisición das competencias clave establecidas na etapa. 

 A este alumnado se lles aplicará un plan específico personalizado orientado á 
superación das dificultades detectadas, fundamentalmente en las materias que non 
logrou superado.  

 O plan específico personalizado de cada alumno/a será obxecto de seguimento polo 
menos unha vez ó trimestre polo equipo docente e quedará constancia dos progresos 
observados e os acordos adoptados, de ser o caso. 

CRITERIOS XERAIS PARA A AVALIACIÓN, E DE SER O CASO, A PROMOCIÓN E A 
TITULACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 A avaliación ten como finalidade a valoración dos procesos e dos resultados de 
aprendizaxe e a súa práctica docente, para o cal establecerá indicadores de logro nas 
programacións docentes. 

 Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar o que o alumnado sabe 
e sabe facer en cada materia.  

 Os criterios de avaliación poden ser considerados como obxectivos de nivel ou ciclo. 
 A partir da análise do currículo de cada materia ou ámbito, o profesorado seleccionará 

procedementos e instrumentos de avaliación variados e coherentes co contido, a 
natureza, a finalidade e a metodoloxía implícita en cada un dos criterios de avaliación e 
os seus correspondentes indicadores. 

 Estarán en relación cos mínimos esixibles e coas competencias básicas. 
 Na programacións dos distintos departamentos aparecerán reflexados os criterios de 

avaliación para cada materia e serán publicitados a través da páxina web do centro. 
 Ao inicio de curso, aprobada a PXA, cada profesor ou profesora informará ao seu 

alumnado sobre os contidos, os criterios de avaliación e as competencias avaliables, así 
como os procedementos e instrumentos de avaliación e criterios de cualificación nas 
distintas materias ou ámbitos. 

 Os mínimos exixibles serán precisos e explícitos, serán os “aprendizaxes 
imprescindibles” que debe adquirir un alumno/a para superar unha unidade didáctica, 
avaliación ou curso. 

 É deber do profesorado facer o seguimento da súa programación, polo menos, unha vez 
ao mes e nesta revisión pode propoñer modificacións sobre os mínimos exixibles 
definidos previamente tendo en conta que: 

o Non se poden modificar os mínimos exixibles dun curso cando xa foron aplicados 
ao alumnado. 
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o Só se poderán modificar aqueles mínimos exixibles que habéndose publicitado 
inicialmente, no foran xa aplicados ao alumnado. Neste suposto habería que 
facer unha proposta de modificación da programación didáctica para que sexa 
aprobada pola Inspección Educativa, informando as familias e ao propio 
alumnado, tanto persoalmente como a través da web. 

o Destas posibles adecuacións e das adaptacións que poidan realizarse, quedará 
constancia no Libro de Actas do Departamento. 

 O deseño das probas extraordinarias deberá facerse tomando como referente 
fundamental os mínimos exixibles de curso. 

 É responsabilidade do docente a concreción dos indicadores de avaliación (os aspectos 
nos que o docente se vai a fixar para avaliar ao alumnado). Esta concreción realizarase 
atendendo a súa relación directa cos criterios de avaliación 

 Obxectivar a avaliación do alumnado, incluíndo o grado de adquisición das 
competencias básicas. 

 O profesorado avaliará, ademais dos aprendizaxes do alumnado, os procesos de 
ensinanza e a súa propia práctica docente, dacordo cos indicadores de logro e 
procedemento de avaliación da aplicación e desenvolvemento da programación 
docente. 

 Igualmente, los profesores o profesoras encargados de evaluar al alumnado con 
materias o ámbitos pendientes entregarán al alumnado correspondiente el Programa de 
recuperación del alumnado que promociona con materias pendiente. Al alumnado 
repetidor, se le informará de que seguirá un “Plan específico personalizado o para 
alumnado que no promocione”, que será elaborado por el profesor o profesora de cada 
materia en función de la información recabada del alumno o alumna en el curso 
anterior. 

 Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán os 
incluídos na devandita adaptación, sen que esto poda impedirlle a promoción ao 
seguinte curso ou a obtención do título de graduado/a en ESO. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

ESO: 

 Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, 
o equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá sobre 
a súa promoción. A decisión será adoptada de xeito colexiado, atendendo á consecución 
dos obxectivos, ao grao de adquisición das competencias establecidas e á valoración das 
medidas que favorezan o progreso da alumna/o, e tendo en conta os criterios de 
promoción.  

 Para os efectos do disposto no punto anterior, acadará a promoción dun curso a outro o 
alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación negativa 
nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas do 
propio curso e as de cursos anteriores. Ademais de nos casos anteriores, o equipo 
docente poderá decidir a promoción dunha alumna/o, sempre que se cumpran tamén 
todas as condicións seguintes:  

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea 
matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.  
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b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle 
permite seguir con éxito o curso seguinte.  

c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.  

d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa 
evolución académica. 

e) O equipo docente, sen menoscabo da súas competencias, entenderá que se cumplen 
as liñas b), c) e d) nos seguintes casos: 

i.  No caso de avaliación negativa en tres materias e a nota media destas 
sexa superior a 3.  

ii. No caso de avaliación negativa en catro ou máis materias e a nota media 
destas sexa igual a 4.  

f) No caso de que as materias estean agrupadas en ámbitos, aos efectos de promoción 
terase en conta por cantas materias está formado cada un deles.  

 
BACHARELATO: 

 Ao finalizar o primeiro curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o 
equipo docente de cada alumna ou alumno adoptará a decisión sobre a súa promoción 
ao segundo curso.  

 O alumnos/as acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando 
superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como 
máximo. Para os efectos deste punto, só se computarán as materias que como mínimo 
o alumno/a deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre 
configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con 
independencia de que poidan cursar máis materias do devandito bloque.  

CRITERIOS PARA A TITULACIÓN 

ESO:  
 Ao finalizar o cuarto curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o 

equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a 
súa titulación. A decisión será adoptada de xeito colexiado, atendendo á adquisición das 
competencias establecidas e á consecución dos obxectivos da etapa, sen prexuízo do 
establecido no artigo 7.2 da orde que o regula, e tendo en conta os criterios de 
titulación.  

 Para os efectos do disposto no punto anterior, obterá o título de graduado en ESO o 
alumnado que supere todas as materias ou ámbitos cursados. Ademais de no caso 
anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do título por parte dunha alumna 
ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes:  

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que 
estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a 
cinco.  

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias 
establecidas.  
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c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos 
da etapa.  

d) O equipo docente, sen menoscabo da súas competencias, entenderá que se 
cumplen as liñas b) e c) nos seguintes casos:  

i. No caso de avaliación negativa nunha ou en dúas materias, e as notas 
destas sexan iguais ou superiores a 3.  

ii. No caso de avaliación negativa en tres ou máis materias, e as súas notas 
sexan iguais a 4. 

e) No caso de que as materias estean agrupadas en ámbitos, aos efectos de 
titulación terase en conta por cantas materias está formado cada un deles.  

BACHARELATO: 

 O título de bacharel acredita o logro dos obxectivos establecidos para a etapa e a 
adquisición das competencias correspondentes.  

 2. Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos 
dous cursos de bacharelato.  

 3. Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel 
por unha alumna ou un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que 
se cumpran ademais todas as condicións seguintes:  

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as 
competencias e os obxectivos vinculados a ese título. Sen prexuízo do anterior, 
no caso de que a materia non superada sexa unha das materias comúns ou 
troncais da modalidade de bacharelato cursada, considerarase que se acadaron 
os obxectivos e se adquiriron as competencias se a súa nota é igual ou superior a 
3.  

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da 
alumna ou do alumno na materia. Considerarase inasistencia continuada cando o 
alumno/a alcance o cuádruple de faltas inxustificadas que o número de clases 
semanais da devandita materia. Previamente, ao acadar o 50% desa cifra, o 
responsable da materia deberá enviar comunicación aos responsables legais do 
alumno/a.  

c) Que o alumno /a se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias 
para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. A non 
presentación de traballos obrigatorios, a realización de probas escritas finais en 
branco, e/ou, a non realización doutras actividades de avaliación determinadas 
na programación da materia correspondente, imposibilitará a titulación na 
excepcionalidade regulada neste punto.  

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa 
cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola 
modalidade pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para 
os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia non 
superada.  
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CRITERIOS XERAIS DE OTORGAMENTO DE MATRÍCULAS DE HONRA 

1. EN BACHARELATO 

O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo curso, obtivese unha nota media 
do segundo curso igual ou superior a nove puntos poderá recibir a mención de matrícula de 
honra. A devandita mención poderá concederse, como máximo, a un número de alumnas ou 
alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no centro 
docente no segundo curso. En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado 
matriculado no segundo curso de bacharelato sexa inferior a vinte, poderá concederse unha 
distinción de matrícula de honra.  

A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación 
da alumna ou do alumno.  

Os criterios para a concesión das mencións de matrícula de honra ao alumnado serán 
previamente acordados e establecidos na concreción curricular do centro, e deben ser 
obxectivos e públicos.  

Cando deba decidirse entre varios alumnos a quen se lle concede a matrícula de honra, 
seguiranse os seguintes criterios para a súa concesión, cada un dos cales será prioritario sobre o 
posterior: 

1. Maior nota media no expediente de bacharelato. 

2. Maior nota media no expediente do segundo curso de bacharelato. 

3. Maior nota media no expediente de 4º de ESO. 

4. Maior nota media en 3º, 2º e 1º de ESO respectivamente. 

2. EN CICLOS FORMATIVOS 

No caso de ciclos formativos da formación profesional inicial, poderase propoñer a concesión 
da matrícula de honra ao alumnado que obtivese unha nota final do ciclo formativo igual ou 
superior a nove puntos, sen que o número de matrículas de honra que se poidan conceder en 
cada ciclo formativo, con independencia do réxime de estudos, sexa superior a dúas. Non 
obstante, no caso de que o número de alumnos e alumnas matriculados con opción a titular no 
ciclo formativo sexa inferior a vinte, só se poderá conceder unha matrícula de honra. 

De seren dúas as matrículas de honra para conceder no ciclo formativo e este se imparta tanto 
no réxime ordinario como no das persoas adultas, concederase unha matrícula de honra a 
alumnado matriculado en cada un de tales réximes, se en ambos existe alumnado que cumpra 
o requisito mínimo de nota esixido para a súa concesión. Noutro caso, poderíanse conceder as 
dúas matrículas de honra a alumnado do ciclo formativo que cursa as ensinanzas no mesmo 
réxime de estudos. 

Cando deba decidirse entre varios alumnos a quen se lle concede a matrícula de honra, 
seguiranse os seguintes criterios para a súa concesión, cada un dos cales será prioritario sobre o 
posterior: 

1. Maior nota media no expediente académico do ciclo formativo, sen ter en conta as 
puntuacións asignadas aos módulos validados. 
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2. Maior nota media no expediente académico, sen ter en conta as puntuacións asignadas 
aos módulos validados nin as correspondentes aos módulos recoñecidos de outras 
titulacións. 

3. Participación en algunha actividade ao longo do ciclo que supoña un esforzo adicional 
(participación en concursos, traballos desenvolvidos,...) 

4. Sorteo. 

3. EN ESO 

Cando deba decidirse entre varios alumnos a quen se lle concede a matrícula de honra, 
seguiranse os seguintes criterios para a súa concesión, cada un dos cales será prioritario sobre o 
posterior: 

1. Maior nota media no expediente de 4º de ESO. 

2. Maior nota media no expediente do 3º de ESO. 

3. Maior nota media no expediente de 2º de ESO. 

4. Maior nota media no expediente de 1º de ESO. 

5. Sorteo 

DECISIÓNS E CRITERIOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

As programacións faranse atendendo a lexislación vixente e deberán contemplar todos os 
apartados que a mesma indica. 
Teranse en conta as memorias do curso anterior para ter en conta na presente programación as 
aprendizaxes non adquiridas e as propostas de mellora do departamento. 

CRITERIOS PARA A PARTICIPACIÓN DO CENTRO EN PROXECTOS, PLANS E 
PROGRAMAS 

O noso instituto está situado na cidade de Monforte de Lemos recibindo alumnado non só 
do núcleo urbano senón tamén da zona rural, especialmente dos concellos próximos de Sober e 
Pantón (onde están os dous únicos colexios de primaria adscritos ao noso instituto), en moitas 
ocasións integrados en familias deprimidas economicamente con escasas ou nulas 
oportunidades de coñecer máis alá do que lles rodea. No IES A Pinguela estamos moi 
sensibilizados con esta realidade, polo que unha das prioridades que recollemos no noso Plan 
Estratéxico é participar, na medida do posible, en todos os proxectos que dende as distintas 
administracións públicas se poñan ao noso alcance, tratando ademais de potenciar, entre 
outras, a educación ambiental, a investigación, a inclusión e a igualdade, a saúde, e o uso das 
novas tecnoloxías. 

Sempre que teñamos profesorado que queira desenvolver algún proxecto, plan ou programa 
co seu alumnado relacionado co seu currículo, a dirección do centro apoiará e promoverá o 
adecuado desenvolvemento do mesmo. Este proxecto será presentado en Consello Escolar 
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onde se explicará o/s obxectivo/s do mesmo e a que alumnado vai dirixido, necesitando contar 
coa aprobación deste. 

 

REVISIÓNS AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA CONCRECIÓN CURRICULAR 

Este documento estará suxeito a revisións anuais para incorporar, modificar, eliminar calquera 
dos apartados que o compoñen, tendo en conta os constantes cambios da normativa vixente 
así como a súa contextualización.  

 

Monforte de Lemos, 19 de maio de 2022 

DATA PÁXINA MODIFICACIÓNS 
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