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DIARIO OFICIAL DE GALICIA
ANEXO V

Cursos
Materias
1º

2º

3º

4º

Relixión

2

1

1

1

Proxecto interdisciplinar

1

-

-

-

Titoría

1

1

1

1

Optativa

-

-

2

3

32

32

32

32

TOTAL

12.197

Materias optativas:
3º curso:
-Segunda lingua estranxeira.
-Cultura clásica.
-Taller de iniciativas emprendedoras.
-Optativa ofertada polo centro.
4º curso:
-Cultura clásica (se non foi cursada en 3º).
-Taller de iniciativas emprendedoras (se non foi
cursada en 3º).
-Calquera das oito materias do punto dous non elixida con anterioridade.
-Optativa ofertada polo centro.
ANEXO IV
Relación de materias coas especialidades do
profesorado
* Materia: ciencias da natureza.
Especialidade profesorado: os cursos de 1º e 2º,
mestres da especialidade de ciencias da natureza,
bioloxía e xeoloxía, física e química.
* Materia: educación ético-cívica.
Especialidade profesorado: filosofía, xeografía e
historia.
* Materia: educación para a cidadanía e os dereitos
humanos.
Especialidade profesorado: filosofía, xeografía e
historia.
* Materia: taller de iniciativas emprendedoras.
Especialidade profesorado: administración de
empresas, economía, organización e xestión comercial, formación e orientación laboral, xeografía e historia.
* Materia: historia e cultura das relixións.
Especialidade profesorado: filosofía, xeografía e
historia
* Materia: informática.
Especialidade profesorado: tecnoloxía, informática,
matemáticas, física e química.

Proxecto lector de centro.
Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a
Lei orgánica de educación e a Comunidade Autónoma de
Galicia sinalan para as etapas de ensino obrigatorio, os
centros educativos deberán elaborar e incluír nos seus
proxectos educativos de centro, proxectos lectores que
integren todas as actuacións do centro destinadas ao
fomento da lectura e da escritura e á adquisición das
competencias básicas.
O proxecto lector de centro será un documento deseñado para desenvolver a medio prazo en que, a partir da
análise do contexto en materia de lectura, se articulen
todas as intervencións que se van realizar no centro en
relación coa lectura, a escritura e as habilidades informativas, coa participación do profesorado das distintas
áreas, materias e ciclos, incorporando a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como recursos fundamentais
para a súa posta en marcha. O proxecto lector de centro
será a referencia para a elaboración de programas ou
plans anuais de lectura, que se incluirán na programación xeral anual. O seu deseño e posta en marcha son
competencia de todo o equipo docente e estarán coordinados preferentemente pola persoa responsable da
biblioteca escolar.
Para a consecución dos devanditos obxectivos, os centros educativos deberán tomar decisións consensuadas
que permitan:
* A existencia dunha biblioteca escolar como centro de
recursos da información, da lectura e da aprendizaxe,
dinamizadora da actividade educativa e da vida cultural
do centro.
* A integración das fontes informativas, en calquera
soporte (impreso ou electrónico) no tratamento dos contidos curriculares.
* A formación de lectores e de lectoras competentes e
a creación e consolidación do hábito de lectura.
* O desenvolvemento de actitudes favorables á lectura
mediante a creación de ambientes lectores, entre outras
estratexias.
* O funcionamento da biblioteca escolar como factor de
compensación social.
Fundamentos.
O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro
garantirán a paulatina capacitación do alumnado nas
competencias básicas que se pretenden, de cara á súa
formación como cidadáns activos e solidarios.
Con esta finalidade, empregaranse cun enfoque funcional as distintas tecnoloxías da comunicación e da información ao alcance do alumnado, para incidir en aspectos
específicos destes soportes e linguaxes de cara a unha
utilización eficaz, comprensiva e ética deles.
A formación da lectura comprensiva exixe, pola súa
vez, un traballo progresivo e continuado. Traballarase con
todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos,
publicitarios, gráficos; en soporte impreso ou electrónico.
Incidirase na identificación da finalidade da lectura e
na forma de axustar a lectura ao obxectivo en cada ocasión. Ensinaranse estratexias de comprensión lectora.
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O profesorado de todas e cada unha das áreas e materias de todos os niveis educativos, incluirá nas súas programacións as actividades previstas no proxecto segundo
a temporalización que nel se acorde, determinando a
dedicación real dun tempo mínimo diario para a lectura
e a inclusión de prácticas de comprensión e fomento da
lectura e da escritura.
Seguimento e avaliación.
Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou
dificultades da posta en marcha do proxecto e das súas
concrecións nos plans anuais de lectura.
Para a avaliación de aspectos relacionados co hábito
lector teranse en conta non só os índices de lectura, senón
tamén a capacidade do alumnado para avanzar na súa
competencia literaria e ser quen de enfrontarse a textos
cada vez máis complexos, así como a súa actitude diante
da lectura como medio para a aprendizaxe, fonte de pracer e recurso para o desenvolvemento persoal.
ANEXO VI
Plan de integración das tecnoloxías da información e a
comunicación.
Enmarcada nas accións que se dispoñen na Lei orgánica de educación, e coa finalidade de que as tecnoloxías
da información e a comunicación se incorporen como un
recurso mais aos procesos de ensino-aprendizaxe, cada
centro educativo deberá elaborar e incluír no proxecto
educativo de centro, un plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación que implique un
cambio metodolóxico e unha adaptación á realidade para
o mellor aproveitamento das posibilidades que as tecnoloxías da información e a comunicación ofertan.
A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese nunha peza clave
na educación e formación das novas xeracións. A súa
importancia social e o lugar preferente que ocupan xa na
vida dos nenos e das nenas, fai que deban estar presentes nos centros educativos, de modo que aqueles adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización nos contornos
de aprendizaxe, familiares e de lecer.
Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización
obrigatoria, acade unha competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar,
obter, procesar e comunicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades,
que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a
utilización das como elemento esencial para informarse,
aprender e comunicarse.
Para que isto se poida poñer en práctica con garantía
de éxito e de coherencia, resulta necesaria a creación dun
Plan de integración das tecnoloxías da información e a
comunicación a nivel de centro e de aula coa participación activa de todo o equipo docente que, unha vez aprobado, se incorporará á programación xeral anual de centro, e a súa avaliación, á memoria deste. Cada proxecto
será único atendendo ás características e ás posibilidades
que se poden acadar tendo en conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e as
infraestruturas dispoñibles.
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Deseñarán unhas pautas para realizar un seguimento e
avaliación do plan, polo menos trimestral, polas persoas
coordinadoras de ciclo e -en caso de existir- pola persoa
coordinadora do plan, que determinarán, se é o caso,
aspectos de mellora.
Como marco para a elaboración deste Plan de traballo,
xúntanse as características que deben terse en conta para
a súa elaboración.
* Estudo inicial do centro referido ás características de
toda a súa comunidade educativa. Poden recollerse aquí
as iniciativas xa realizadas neste campo e mais as expectativas e os intereses de cara ao futuro.
* Obxectivos que, a curto e longo prazo, se pretenden
alcanzar, así como a metodoloxía e actividades concretas
que se aplicarán para acadalos. Deberán incluírse iniciativas pedagóxicas innovadoras e cambios metodolóxicos
que redunden nun mellor aproveitamento das TIC nas
aulas.
* Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos.
* Utilización e aproveitamento dos recursos existentes
no centro en beneficio do proxecto.
* Organización dos espazos do centro.
* Fomento dos valores democráticos, tratamento da
diversidade, atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo e medidas para promover o
acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de
persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais.
* Uso da biblioteca escolar como centro de recursos
multimedia para a obtención de información e para a
aprendizaxe.
* Plan de avaliación anual tendente a detectar os
obxectivos acadados e os incumpridos, así como as estratexias que deberán adoptarse para alcanzar os non conseguidos.
* Detección de necesidades formativas do profesorado.
Elaboración dun plan de formación interno que permita
difundir boas prácticas e aproveitar ideas e coñecementos dos compañeiros e compañeiras docentes.
* Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado,
as familias e a comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel.
Cada plan deberá recoller ademais os seguintes obxectivos xerais:
* Fomentar a páxina web do centro como espazo de
comunicación e de colaboración con toda a comunidade
educativa.
* Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas
e materias en relación ao traballo coas TIC.
* Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do
alumnado con necesidade especiais de apoio educativo e
nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes.
* Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida.
* Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado,
a súa motivación e o seu afán de coñecemento.

