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ASUNTO: Orientacións para a realización e revisión das programacións

ANTECEDENTES

i) A RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no
curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educoción
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia. (DOG núm. 142, do 29 de xullo) establece no seu artigo
13.3 os aparlados mínimos que debe conter unha programación didáctica.

2) O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o curuículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG núm. 120, do 29 de xuño) fixa no seu artigo 11 os "principios
metodolóxicos" que o profesorado deberá empregar. Asemade, este decreto fixa
os diferentes elementos do currículo, e máis concretamente os "estándares de
aprendizaxe avaliables" (EA) que marcan o que o profesorado ten que acadar e
que o seu alumnado ten que saber facer.

3) A Orde ECD/65/2015, do 2l de xaneiro, pola que se describen as relacións entre
as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria,
a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE num. 25, do 29 de
xaneiro) introduce os termos de perfil de competencia e de rúbrica.
Esta Orde indica na súa disposición demadeira primeira, punto 1, que ten carácter
básico e, no punto 2, que se dita ao abeiro do artigo 149.30 da Constitución, "que
atribúe ao Estado as competencias para a regulación das condicións de obtención,
expedición e homologación dos títulos académicos e profesionais e nornas
básicas para o desenvolvemento do artigo 27 da Constitución, co fin de garantir o
cumprimento das obrigacións dos poderes públicos nesta materia".

CONSIDERACIÓNS

1) A Resolución do 27 de xullo de 2015 establece os mínimos elementos que debe ter
unha programación. O noso obxectivo será facer unha programación que teña eses
elementos mínimos, e polo tanto, non introduciremos novos elementos.

O esquema que fixa a Consellería está baseado no Decreto 32411996 e a Orde do I
de agosto de 1997, q!9_§_e conesponde cos ROC dos IES. Esta normativa está
baseada na Lei orgánica 111990, que sigue estando vixente, xa que aínda non se

aprobaron uns novos acorde coa Lei Orgánica 812013, LOMCE. A consecuencia de
este feito, é que seguimos a falar de diferentes niveis de concreción e polo tanto,
mantéñense a dualidade programación didáctica e programación de aula. Sen
embargo se lemos o Decreto 8612015 comprobamos:
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No prólogo que "As actividades de aprendizaxe integradas poden incluír
elementos curriculares procedentes de distintos bloques. A súa vez, estes

elementos poderán formar parte de diferentes actividades e, co obxecto de

mellorar os resultados, esas actividades poderán ter carácter
interdisciplinar."
No artigo 3.4 que "Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa

integración efeetiva no cunículo, deberán deseñarse actividades de

aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos

resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo
interdisciplinar"
No importantísimo artigo 1 l, dise no apartado 9 que "Para unha
adquisición eftcaz das competencias e a súa integración efectiva no
currículo, deberán deseñarsel actividades de aprendizaxe integradas que lle
permitan ao alumnado avanzat cara aos resultados de aprendizaxe de máis
dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as

posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así
como os recursos e as actividades da biblioteca escolar"

Tendo en conta ámbalas normativas, comprobamos que a Consellería fixa un
esquema para as programacións didácticas, onde non se contempla
inicialmente o deseño desas actividades de aprendizaxe integradas; e unha
programación de aula, ou planificación diaria, onde figuraran esas actividades
de aprendizaxe integradas.

Nestas orientacións tentaremos indicar como hai que facer a programación
didáctica e como facer a programación de aula. Ao mesmo tempo, tamén se

indicará como refundir ámbalas dúas engadindo unha táboa. en dous
apartados, do esquema da programación fixado pola Consellería, o que nos
permitiría ter un documento único. Non obstante, non é necesario telo todo
xunto nun mesmo documento, pero o que si é unha obriga dos Departamentos
didácticos é que tanto a programación didáctica como a programación de aula
existan e se sigan, estean nun mesmo documento ou en dous.

Finalmente , para terminar este punto indicar que o actual Decreto 8612015 fixa
no artigo 11 a metodoloxía a empregar, e polo tanto, o profesorado poderá
escoller unha metodoloxía concreta que cumpra co que marca o artigo 1 1. O
novo decreto f,rxa os mecanismos para traballar por competencias ao tempo
que tamén marca a avaliación das mesmas.

2) O índice marcado pola Resolución do 27 de xullo de 2015 é o seguinte:

1. Introdución e contextualtzación

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

3. Concreción dos obxectivos para cada curso (de ser o caso)

4. Concreción para cadrestándar de aprendizaxe avaliable de:

t A palabra empregada no Decreto 8612015 é "Deseñará", e polo tanto non se usou apalabra
"Empregará".
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a) Temporalización
b) Grao mínimo de consecución para superar a materia
c) Procedementos e instrumentos de avaliacién

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia.

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das
materias pendentes

1,0. Organización dos procedementos
os coñecementos necesarios en
bacharelato.

que lle permitan ao alumnado acreditar
determinadas materias, no caso do

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

12. Medidas de atención á diversidade

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que
corresponda.

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas para cada
curso

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora

3)

Antes de entrar en detalles do análise da programación sinalar que a programación
debe seguir o guión establecido pola Consellería na citada resolución,
empregando as mesmas palabras e a orde que se mostra nesa resolución. Por
outra parte, a programaeién debe estar paxinada e ter un índice con referencia a
páxina correspondente a cada apartado. Tamén, indicar que o currículo
emprega unha serie de siglas para describir cada un dos elementos do
currículo, e estas ,deben poñerse na programación cadz vez que se fai
referencia a eles. E dicir, se falamos dun Estándar de Aprendizaxe concreto,
debemos poñer o mesmo acompañado da sigla correspondente. Por exemplo:
"LCLB4.2.|. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos
compañeiros e compañeiras" e non so o texto do EA.

Comezando polo apartado "1. Introdución e contextualizacién" indicar que é
preciso facer unha análise dos resultados académicos do noso alumnado, en base

aos resultados que tiveron en cursos anteriores (para o cal podemos usar o análise
de datos e estatísticas que ofrece o XADE e a análise feita polos diferentes órganos
colexiados e de gobemo a finais do curso), indicar o número de repetidores, ...
Ademais, no caso dunha lingua tamén pode indicarse cal é o idioma predominante
do alumnado e no contorno do centro. Con estas breves indicacións, concretas e

particulares do noso alumnado, teremos feita a introdución e contextualización.
Non debe ser un apartado longo, non debe falarse de cuestións que son aplicables a

calquera adolescente nin tampouco de aspectos que a pesares de ser do contexto
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teñen unha influencia practicamente nula no proceso de ensino e aprendizaxe do

noso alumnado. En definitiva, trátase de falár de cousas concretai e breves. É

posible indicar cal é asignación de grupos ao profesorado do Departamento'

4) No apartado "2¡Conl[¡ volve das co

deben coller o currículo da súa materia por curso e sinalar con que competencta

clave está relacionado cada estándar de aprendizaxe (EA), é dicir teñen que

establecer o perfil de competencia da súa materia. Polo tanto, non se trata de facer

unha descrióiOn dunha unálir. do que supón esta materia en relación a cada

competencia. Á hora de facer o. perfii de competencia poden escoller entre facelo

pof procesos ou por destrezas. Á hora de facer estes perfís de competencia hai que

poñer o nome completo do EA acompañado das siglas identificativas.

Nesta fase inicial, acoiñ?ilolles que comecen por desenvolver o perfil da

Competencia en comunicación lingüística clasificado en función das catro

destrezas que a compoñen: expresión oral, expresión escrita' compresión oral

e comprensión .r.ritr. Tamén debe facer nesta fase inicial o perfil da

"o*p.i"r,.ia 
de aprender a aprender; e finalmente, a destreza do "traballo en

grupo" que está integrada na Competencia social e cidadá'

Unha vez feitos os perfís de competencia é necesario elaborar as rúbricas
necesarias para avallalos. Polo tanto, hai que facer seis rúbricas por nivel no que

obse¡emos catro aspectos vinculados á destreza ou competencia que estamos

medindo. Unha u"i decididos os catro aspectos no que nos imos ftxar,

describiremos o nivel que corresponde a cada un deles pará graduar a rúbrica. É

importante, que a graduación de cada nivel da rúbrica se corresponda cun número

pui d" niveis. Así por exemplo, se collemos 4 niveis e lle asignamos unha

ponderación que comeza en 0 e chega a 3, será moi sinxelo calcular a puntuación

iotal simpleménte sumando a valoración de cada un dos catro elementos da rúbrica.

Evidentemente o nivel de exixencia da rúbrica ten que ser progresiva a medida que

avanzamos de curso, pefo oS aspectos a medir na rúbrica, Sempre Son oS mesmos'

É untra decisión de bepartamento, e mesmo de centro, que lle da carácter de

unidade ao instituto. As-gEade, en cada rúbrica hai que indicar o grao mínimo

da mesma para considerar que o alumno ou alumna acadou o mínimo.

É un apartado laborioso, especialmente no deseño das rúbricas, pero é un dos máis

importántes, fundamental para poder avaliar por competencias dunha forma

obxectiva, que permita ao alumnado saber en que se teñen que esforzat pafa

mellorar. Tan imporlante é, que se a rúbrica está ben feita, permitirá ao alumnado

poñerse anotau ii *"r-or o, u calquera outro alumno ou alumna, e a diferenza de

nota coa posta polo profesor ou profesora non debería diferir en máis de 0,5 puntos

sobre 10.

Un aspecto relativo á nomenclatura é que o mesmo que todos os elementos do

cunículo teñen unhas siglas que os identifican, as rubricas deberían ter unhas siglas

que as identificaran. ,tsi, poi exemplo unha rúbrica da destreza da expresión oral

pertencente á competencia en comunicación lingüística podería identificarse coas

seguintes siglas: "LCL_R1_CCL_EO_1" que podería significar "Lingua castelá e
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literatura_Rúbrica
oral_l'rúbrica"

IoESO_Competencia comunicación lingüística-Expresión

5) Con respecto ao apartado "3. Concrecién dos obxectivos para cada curso"
indicar que o propio artigo indica "de ser o caso", o que indica a súa non
obrigatoriedade. Tendo en conta a fase na que nos atopamos, non incluiremos este

apartado. De feito, hai que ter en conta, que o propio currículo inclúe para cada
estándar de aprendizaxe (EA) do currículo o obxectivo de etapa co cal está

relacionado.

6) O cuarto apartado da programación é "4. Concreción para cada estándar de
aprendizaxe avaliable de: a) Temporalización; b) Grao mínimo de
consecución para superar a materia; c) Procedementos e instrumentos de
avaliacién". Antes de nada indicar que o currículo o específica o Decreto 8612015

e o Departamento. ten que traballar exactamente ese currículo. Nin ten
competencia para engadir nin para eliminar ítems do mesmo. Doutra forma
estaríamos a falar dunha ACS e non é o caso. Unha vez aclarada esta cuestión
pasamos a describir qug_ teñen que poñer neste apartado. Deben elaborar unha
táboa na que nunha columna se especifique cada estándar de aprendizaxe,
ordenado segundo establece no currículo. A continuación indicamos a avaliación
ou avaliacións nas que se vai traballar ese EA (hai que ter en conta que hai EA que
se traballan todo o curso).

Na seguinte columna debemos indicar para cada EA o grao mínimo de
consecución do EA necesario pará superar a materia. Hai que sinalar que para facer
esta análise debemos ter en conta con que tipo de estándar de aprendizaxe estamos
traballando.
Existen tres tipos de estándares de aprendizaxe: os que poderíamos chamar
concretos dunha materia, os transversais a unha materia e os transversais a
varias materias.
Un estándar concreto é algo que se da nun momento determinado do curso e que
soe ser posible avaliar mediante instrumentos de avaliación tradicionais. Como
exemplo podemos indicar o estándar de 3"ESO "LCL83.2.1. Recoñece e explica os
elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este coñecemento á

' mellora da comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario
activo".
Os transversais a unha materia son aqueles que se traballan exclusivamente nunha
materia pero que se des¡urvolven ao longo do curso, e os transversais a varias
materias son similares aos transversais a unha materia en canto a que se traballan
ao longo do curso, pero aparecen en varias materias. Estes son os que están
vinculados coas competencias que falamos anteriormente. Nesta etapa inicial de
implantación do novo currículo, onde aínda non se acadou a coordinación entre
Departamentos. traballaremos inicialmente mesturando o transversais a unha
materia cos transversais a varias materias. Estes EA avalíanse a través da
avaliación das úbricas que determinemos para medir os procesos dos perfís de

competencia, tal como deñnimos no apartado o'2. Contribución ao
desenvolvemento das competencias clave". Un exemplo deste tipo de EA pode
ser o de 3"ESO de "LCLB2.4.|. Escribe textos propios do ámbito persoal e

familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos modelo"
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Unha vez determinu¿oriilipos de estándares de aprendizaxe, e tendo en conta que
xa temos os perfis de competencia descritos nun apartado previo da programación,
estamos en condicións de determinar os mínimos a acadar en cada EA. No caso
dos concretos, é expoñer directamente o grao mínimo que imos exixir nese EA. E
no caso dos EA transversais temos que facer referencia á puntuación mínima que
obterá o alumnado como consecuencia de aplicar a rúbrica que mide o proceso do
perfil de competencia na que se atopa ese EA. Evidentemente, isto precisa de que
os perfís de competencia por proceso, deben estar feitos, como xa se dixo nun
apartado anterior, pero tamén ten que fixarse a rúbrica que vai medir ese conxunto
de EA. É dicir, os transversais non se miden individualmente, senón formando
parte dun conxunto que se avalían conxuntamente a través dunha mesma rúbrica.
Polo tanto, trátase de ñxar o mínimo exixible nesa rúbrica.

A cuestión que se nos traslada agora é como reflectir isto na táboa. Unha forma
sinxela é na fila comespondente a cada EA, indicar en grao mínimo, e no caso dos
transversais facer o mesmo, indicando en todos eses EA que constitúen o perfil de
competencia dese proceso algo como "Ver grao mínimo fixado na rúbrica
LCL Rl CCL EO I".

Finalmente, na última eolumna indicaremos o "Instrumento de avaliación" que
empregaremos para avaliar ese EA. Os instrumentos de avaliación son os
diferentes medios que un docente utiliza paru avaliar o alumnado. Unha
programación debe indicar non so cal é o instrumento, senón tamén como se vai
valorar ese instrumento. Doutra forma o alumnado, descoñece como debe ter o seu
caderno para ser avaliado con boa nota. Un dos aspectos máis importantes aos que
leva a Orde ECD 16512015 e o Decreto 8612015 é un cambio na avaliación. Se hai
EA relacionados co traballo en grupo, o alumnado terá que traballar en grupo e
teremos que avaliar a capacidade do alumno ou alumnaparao traballo en grupo; se
o alumnado ten que saber expresarse de forma oral, terá que falar e terernoi que
avaliar esa oralidade; e así con todos os elementos vinculados ás competencias,
pero sempre sen perder de referencia o dereito do alumnado a unha avaliación
obxectiva e coñecendo que aspectos son os que o profesorado vai valorar. Por
suposto, esta avaliación vese complementada polos métodos tradicionais que se
poden seguir usando para medir os EA como son os exames escritos. Cómpre
lembrar que no caso das probas escritas tradicionais é necesario indicar no propio
exame os criterios de puntuación e ao mesmo tempo que se pon o exame é
necesario escribir os criterios de corrección. No momento de elaboración dunha
programación seguramente non teñamos aínda a proba, péro si temos que saber si
vai ser unha proba escrita ou non. En calquera caso, hai que evitar instrumentos de
avaliación que non nos-pérmiten valorar de forma obxectiva a un alumno ou unha
alumna; así, por exemplo, podo poñer que valoro o caderno do alumnado, pero
teño que indicar como o vou valorar.

Un aspecto moi importante a aclarar é que as actividades de aprendizaxe
integradas, que obriga o currículo, que inclúen estándares de aprendizaxe de un ou
varios bloques, e que mesmo pode ser interdisciplinares non se reflicten nin neste
apartado nin nesta programación tal como acabamos de ver. Se queremos incluír
estas actividades integradas na programación, é dicir, se queremos incluír a
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programación de aula, este é o apartado onde debemos facelo. Para isto, teríamos
que poñer unha táboa na que se indican como mínimo os EA que se van traballar e

na seguinte columna as diferentes actividades que imos levar a cabo.
Opcionalmente, poderíamos seguir cunha columna na que poñeremos o
instrumento de avaliación e outra finalmente coa temporalización onde
indicaremos en que momento do curso desenvolveremos esa actividade.

7) Con respecto ao apartado "5. Concrecións metodolóxicas que require a materia"
indicar que non se trata de falar de cousas xenéricas. Estas xa están contempladas
no artigo 11 do Decreto e mesmo deixan moi pouco marxe de manobra. Así por
exemplo no apartado do dito artigo indica que: "A metodoloxía didáctica neste
etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e

o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias
correspondentes". Do que se trata aquí é de concretar estas metodoloxías. Hai uns
días envieilles a todos os centros para a súa difusión entre o profesorado un artigo
de Pere Pujolás (da Universidade de Vic) co título "El aprendizaje cooperativo:
algunas ideas prácticas" onde poden extraer ideas para concretar este apartado.

A metodoloxía é tan importante, que o novo currículo maÍca como debe ser. As
clases teñen que ser lugares onde se produce o proceso de ensino, pero tamén o de
aprendizaxe. Unha metodoloxía baseada nun profesor ou profesora que focaliza a
clase non responde á metodoloxía que marca o currículo. A metodoloxía
cooperativa é unha metodoloxía que permite ao alumnado sentirse activo, formar
parte dun equipo, e ter unha escola inclusiva e non selectiva. Se o alumnado está
activo, está a facer coü=sas:, estamos poñendo medios conducentes a reducir as
condutas disruptivas e estamos a evitar que se propague esa conduta a outros
alumnos ou alumnas, é dicir, se o alumno ou alumna non se aburre é máis doado
que se comporte comectamente.

Hai que ter en conta que a metodoloxía empregada debe partir do EA e non do
contido como ata agora. Se pretendemos traballar por competencias, a metodoloxía
é fundamental. O deseño da actividade, que pretende traballar un EA concreto,
dándolle un enfoque que faga que traballemos a "Competencia en comunicación
lingüística", o "Traballo en grupo" e "Aprender a aprender" é o que nos vai
permitir traballar por competencias, facer actividades de aprendizaxe integradas
que traballen EA de diferentes bloques, e, ayanzar no currículo.

8) No apartado "6. Materias e recursos didácticos que se vaian utilizar" indicarase a
relación de materias e recursos que se empregan, e ten que ser concreta.

9) No apartado "7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do
alumnado" debemos de indicar cales son os criterios de cualificación. Lémbremos
que poderíamos definir criterios de cualificación como a formula matemática que
permite cuantificar a nota que leva, a partir das notas que obtivo nos diferentes
instrumentos de avaliaóí-ffi- que se empregaron e dos cales existe rexistro escrito.
Desa forma poderemos saber como se calcula a nota que un alumno ou alumna
leva en cada avaliación, na avaliación final ordinaria, na avaliación final
extraordinaria ou na avaliación de pendentes. Hai que ter en conta que hai que
establecer os criterios de cualificación para cada unha destas avaliacións.
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E frecuente atopar neste apaftado frases relativas a que "a criterio de profesor", "o
profesor poderá considerar", ... , este tipo de frases non son admisibles nunha
programación que pretende ser obxectiva e igual para todo o alumnado.

Por outra parte, se estamos a avaliar por competencias, non resulta correcto falar de
porcentaxes onde se valora os contidos, o caderno, o trabaflo en clase, a actitude ou
a puntualidade. As dúÑ últimas porque o profesorado avalía estándares de

aprendizaxe (EA) e polo tanto a actitude e a puntualidade son aspectos que non
poden ser avaliados, e deben ser abordados dende as Normas de Organización e

Funcionamento §OF) do centro.

Para avaliar por competencias temos que ter en conta os tres tipos de estándares de
aprendizaxe dos que falamos no apartado "4. Concreción para cada estándar de
aprendizaxe avaliable" e os instrumentos de avaliación que empregamos en cada
caso. Se hai unha serie de EA que agrupamos por destrezas asociadas a unha
competencia, o lóxico é empregar os resultados que acadamos na rubrica que
valora esas destrezas. Por outra pafte, empregamos outro tipo de instrumentos de
avaliación para valorar os estándares de aprendizaxe concretos e os transversais a

unha materia. Polo tanto, deberíamos ter uns criterios de cualificación que tiveran
en conta todos estes aspectos. Así, podemos pensar que o criterio de cualificación
debería ser a suma ponderada das medias dos resultados do alumnado nos
diferentes instrumentos de avaliación empregados; por exemplo nunha lingua
podería ser: 10olo Competencia en comunicación lingüística (CCL) Expresión oral;
10% CCL Expresión escrita; 10% CCL Comprensión Oral; l0% CCL Compresión
escrita; 1006 Traballo en grupo; 10% Aprender a aprender; 40% Media dos
instrumentos de avaliaciqr_empregados para os EA concretos. Hai centros que esta
ponderación a reflicten nun diagrama circular e logo nunha táboa na que mostran
esa mesma ponderación acompañada do instrumento de avaliación que empregan
para cada apartado.

10) No apartado "8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a
práctica docente" temos que volver a ser concretos e non divagar acerca da
importancia que ten a avaliación para o alumnado e o profesorado. O apartado é
moi claro cando fala de "indicadores de logro" e polo tanto, temos que primeiro
ter claro que queremos medir, despois decidir o instrumento que imos empregar
para medir ese obxectivo e finalmente ñxar o obxectivo concreto que
pretendemos conseguir. Podemos poñer moitos indicadores, mais hai que ter en
conta que despois teremos que medilos, e por outra parte, estamos nunha primeira
fase e polo tanto, temos que actuar en consecuencia. Polo tanto, o obxectivo máis
elemental a medir e facer un seguimento entre a planifrcación temporal prevista e

a real. Unha forma moi elemental para facer isto, é coller a táboa que
empreg¿Imos no apartado "4. Concreción paru cada estándar de aprendizaxe
avaliable", eliminarlle a columna instrumentos de avaliación e grao mínimo, e

engadirlle un duplicado da columna temporalización de forma que poidamos
riscar os EA traballados a medida que os imos dando. Sería algo así:

Estándar de Temporalización Temporalización
realrendizaxe vista
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avaliable
lo 20 30 lo 20

aoJ

LCLB 1.1 X X X
LCLBL.2.. x

X

Desta forma saberemos en que medida imos cubrindo o currículo a medida que
desenvolvemos as actividades que imos deseñando e levando á aula.

Para facer unha auténtica avaliación teremos que analizar as causas desa
desviación con respecto ao planificado, e unha vez analizadas buscar as medidas
que imos levar a cabo. Hai que ter en conta que moitas veces analizamos as causas,
pero non somos quen de--buscar as medidas para corixir esas desviacións. Polo
tanto, deberemos completar o seguimento da programación do análise de causas e
medidas de comección. Para isto último, na programación debería figurar un
modelo, que podería ser decidido a nivel de centro, que nos sirva para facer este
análise posterior. Hai que ter en conta, que o análise de causas pode levarnos a
estudar outras cuestións que poden afectar a que se produza esa desviación na
temporalización, e polo tanto, é posible que teñamos que facer enquisas, examinar
datos de asistencia e puntualidade do alumnado e do profesorado, ou directamente
preguntar ao alumnado a fin de nos indiquen, na súa opinión, os motivos que nos
levan a esa desviación.

11) No apartado '09. Organización das actividades de seguimento, recuperacién e
avaliación das materias pendentes" deben figurar todo o relativo a este proceso.
É un apartado que 

"n 
x"rál as programacións iecolle axeitadamente. En calquera

caso, sempre hai que ter en conta a máxima de ser concretos e prácticos. Unha
observación é que moitas veces falase de que o referente nesta avaliación serán os
"contidos mínimos", e agora debería indicar "grao mínimo a acadar nos EA".

Tamén indicar que se o curso anterior se fixo un traballo correcto de avaliación
individualizada, debería ser posible as destrezas asociadas a perfís de
competencia e EA cotlffiétos nos que este alumno ou alumna necesita mellorar, e
polo tanto, as actividades de seguimento, recuperación e avaliación de materias
pendentes debería centrarse neses aspectos e non nos que xa demostrou ter
superados.

12) No apartado "10. Organización dos procedementos que IIe permitan ao
alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias,
no caso do bacharelato" pode suceder que existan materias no Departamento
aos que lle afecte este apartado ou non. En caso de non sexa aplicable deberían
indicar "Non é de aplicación". En caso contrario, deben indicar o procedemento
como fan habitualmente nas programacións actuais.

13) Con respecto ao apartado "ll. Deseño da avaliación inicial e medidas
individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus
resultados" insistir de novo en ser concretos e obxectivos. En caso de facer algún
tipo de proba escrita, pódese incorporar algunha como modelo, e dende logo non

Páxina 9 de 12



XUNTÉ DE GRLICIfl
DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE PONTEVEDRA

Avda. Fernández Ladreda 43 - 7o

36003 PONTEVEDRA
Tel.: 986 805928-30 Fax: 986 805699

inspeccion. pontevedra@edu.xunta.es Jffillelm
Xefatura Territorial da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria
Servizo de lnspección Educativa

é admisible que cada profesor dun Departamento. poida decidir segundo estime

conveniente.

14) No apartado ,012. Medidas de atención á diversidade" debemos de falar das
' 

mediáas organizativas que imos ter na nosa aula. Non se trata de falar de cousas

pouco concretas u..r.á da imporlancia da atención á diversidade. Tampouco,

poden indicarse as n.e.e. presentes na aula nin das ACS previstas, xa que a

progru*u"ión é un documento público e polo tanto este tipo de información non

pode encontrarse nel.

15) Antes de explicar o que debe ir no apartado "13. Concreción dos elementos

transversais que se iraballarán no curso que corresponda" indicar que os

elementos transversais non son nin os contidos transversais da LOXSE, nin o

valores da LOE. Os elementos transversais son os descritos no artigo 4 do

Decreto 8612015. Do que se trata neste apartado, é que o centro decida en cada

nivel que elemento trffiversal vai ser traballado de forma coordinada, como se

fora un proxecto multidisciplinar, dende diferentes materias. Trátase de deseñar

unha actividade, na que se indique que elemento transversal imos ttaballar,

concretando os estándares de aprendizaxe das diferentes materias que se van

poñer en práctica ao desenvolver esa actividade, a descrición da actividade e a

ávaliación da mesma. Evidentemente o elemento transversal a traballar é algo que

se decide antes do inicio de curso a nivel de centro, e debe ser aprobado en

claustro. Unha vez aprobado en claustro, son os diferentes profesores e profesoras

de cada nivel os que teñen que planificar esa actividade coordinados pola persoa

que designe a xefatura de estudos. A biblioteca escolar, como elemento central da

vida do centro, ten que ser aproveitada e vinculada coas actividade que se

desenvolven en cada nivel para traballar o elemento transversal acordado polo

claustro.

i6) No apartado "14. Actividades complementarias e extraescolares programadas
para cada curso" indicar que non se trata de dar unha listaxe de actividades, nin

áe poñer frases tipo "e de calquera outra que xurda ao longo do curso". Cando

falamos de actividades complementarias e extraescolares, debemos especificar

aquelas que no momento da elaboración da programación teñamos xa previstas, e

non so teremos quej[dicar o nome da mesma, senón que estandares de

aprendizaxe se traballarán con esa actividade, e como imos avaliala. As

actividades responden a un fin pedagóxico, son docencia, e polo tanto, son

avaliadas. É certo que a normativa vixente non permite que esta actividade sexan

avaliadas de cara a nota do alumno ou alumna, pero nada di que non poida ser

avaliadas de cara a ver o que aprendeu o alumnado nesa actividade.

Se ao longo do curso xorden outras actividades non previstas inicialmente,

simplemenie hai que indicar que EA se traballan con esa actividade e como imos

uruiiulu; apróbase en Xunta de Departamento. e envíase a inspección como unha

modificación da programación. Por suposto, os trámites de cara a súa aprobación

por parte da dirección, informe do Consello Escolar e inclusión da PXA seguen

facéndose como ata agora.
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17) O apartado "15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das
programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos
de mellora" é un apartado moi similar ao apartado "8. Indicadores de logro para
avaliar o proceso do ensino e apráctica docente" e polo tanto, tal como fixemos
naquel apartado teremos que volver a ser concretos e non divagar acerca da
importancia que ten a avaliación nos procesos de mellora. A diferenza entre
ambos apartados radica en que no punto 8 os indicadores están relacionado coa
práctica docente, mentres que no punto i5 fala da revisión en función dos
resultados académicos do noso alumnado. Polo tanto, en primeiro lugar teremos
que estudar os resultados académicos acadados polo noso alumnado, despois
analizaremos as causas deses resultados, e f,rnalmente as medidas que tomamos
conducentes a mellorar eses resultados. Tal como se fixo no apartado 8, na
programación debería figurar un modelo, que podería ser decidido a nivel de
centro, que nos sirva para facer este proceso. É certo que as medidas correctoras
poden non afectar directamente á programación didáctica, e estar vinculadas coa
programación da aula. Se fora así, haberá que indicalo e concretar como se vai
modificar apráctica docente e a metodoloxía que se ten na aula.

18) So queda por indicar que no caso das linguas deberá existir unha coordinación
entre os Departamentos;=implicados a fin de que se cheguen a acordos sobre a
terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos estándares
de aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de xeito que se evite a
repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. Para isto, é
necesaria unha coordinación entre estes Departamentos. e a forma de reflectilo na
programación sería no apartado "4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe
avaliable" de forma que se un EA vaise traballar noutra materia lingüística, se
indique nesa táboa.

19) Finalmente, indicar que estas son as directrices e aclaracións que unha
programación LOMCE debe incluír. Hai que ter en conta, que desta forma temos
realizado o segundo nivel de concreción.
Queda, ao fin, o terceiro nivel de concreción, é dicir, a planificación diaria do
labor docente, segundo establece a LOMCE. Para facer esta planificación diaria
do labor docente, o profesorado deberá deseñar as actividades de aprendizaxe
integradas, que traballen estándares de aprendizaxe pertencentes a un ou
diferentes bloques, e mesmo poderán ter carácter interdisciplinar, é dicir, a
planificación diaria ten que indicar cales son as actividades que imos desenvolver
na aula, e tamén é básico indicar que estándares de aprendizaxe imos traballar
con esas actividades. Se se quixera incorporar á programación habería que facelo
como se indicou no apáftado "4. Concreción para cada est¿índar de aprendizaxe
avaliable". Esta planificación diaria ten que estar a disposición da inspección, e
será supervisada nas visitas á aula, de forma que se poida verificar como se vai
cubrindo a programación. Esta é a única forma, que segundo as directrices dadas
pola Consellería e fixadas pola LOMCE, pode asegurar a correspondencia entre o
currículo e a programación, e entre a programación e a prácticadocente.
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1) Deben revisarse, pois, os diferentes apartados das programacións dos
Departamentos acorde coas orientacións dadas.

Evidentemente os aspectos relacionados con "2. Contribución ao

desenvolvemento das competencias clave", "4. Concreción para cada estándar de

aprendizaxe avaliable de: a) Temporalización; b) Grao mínimo de consecución
para superar a materia; c) Procedementos e instrumentos de avaliación"e "'/.
Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado" son os
básicos dunha programación e polo tanto resultan prioritarios.

2) Os Departamentos deberán rcalizar e ter a disposición da inspección a
planificación diaria do labor doeente, segundo as orientaciéns dadas, a
partires do inicio do curso 2016-2017. Esta planificación debe estar 

^disposición do inspector no momento da súa visita á aula. No deseño destas
actividades é preciso ter en conta a metodoloxía que imos empregar.
Unha das grandes novidades do currículo actual é a introdución dos estándares de
aprendizaxe como punto de partida e obxectivo da nosa práctica docente. Hai que
ter en conta que ata agora ese papel estaba ocupado polos contidos.
A segunda grande novidade é a metodoloxía que hxa o artigo 11 e que obriga a
descentralización da práctica docente no alumnado e non centrada no profesor ou
profesora como ben sendo tradicional.
A combinación destas dúas grandes novidades é a que nos permite traballar e
avaliar competencias. -Gmo van a adquirir o alumnado a competencia en
comunicación lingüística ou a destreza do traballo en grupo, se as actividades que
deseñamos non fan que o alumnado poida adquirir estas competencias. É por iso,
que o deseño das actividades é moi importante, e debe indicarse no documento
onde reflectimos apráctica docente diaria.

NORMATIVA

DECRETO 86/2015, do 25 de ntño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG
núm. 120, do 29 de xuño)

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015. da DirecciónXeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación EducqÍira, pola que se ditan instrucións no curso
académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónonta de
Galiciq. (DOG núm. 112. do 29 de xullot

Orde ECD 65:015. de 21 tle xt¡ti¿',r,s pola oue s¿ describen as relacións enfre as
contperencic-s. o-r contidos-e-os cr:i¿r:os Je avaliación da educación pritnaria. a
educación secwtilaria obrisa¡or:; ¿ ¡-t :.i:htreia¡o :BOE núm. 25. do )9 de xaneirot


