
cións teñen un dobre enfoque como comprobación e como medio de
detec cións de erros e problemas co obxectivo final de mello rar. 

9. Utilizar as novas tecnoloxías da información e da comunicación
como ferramentas de uso habitual e transmitir mensaxes escritas ou orais
básicas nunha lingua estranxeira. 

Trata de comprobar que os alumnos e as alumnas seleccionan as
novas tecnoloxías axeitadas aos traba llos que deben realizar e as utilizan
con frecuencia e eficacia, ao mesmo tempo que asumen a realidade do
mundo globalizado actual que exixe coñecer outras realidades culturais e
económicas, o que nos obriga a interpretar e transmitir mensaxes básicas
nunha lin gua estranxeira. 

PROXECTO INTERDISCIPLINAR. 

Non é unha materia máis, senón un achegamento, de forma con-
xunta, compartida, aos saberes das outras materias do currículo. 

En ningún caso será estudo complementario dunha materia do
currículo. 

Pretende un tratamento globalizador aos distintos aspectos que
interveñen á hora de construír o coñece mento que, por estas característi-
cas, facilite o tránsito da primaria ao ensino secundario. 

En todo caso busca o achegamento, de forma com partida por varias
áreas do currículo, ás competencias básicas. 

Na vida, os saberes preséntanse como un todo. Un todo variado e
múltiple. Traballar esa multiplicidade que está nos saberes para construír
un coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista disciplina -
reséoobxectivo principal do «proxecto interdiscipli nar». 

Pretende ser, así mesmo, un traballo compartido, en que conflúan os
esforzos de cada persoa dos equipos creados na aula. 

Os seus compoñentes serán: 

• Planificación. 

• Busca e tratamento da información. 

• Comprensión e expresión con textos de variado tipo e formato. 

O currículo da educación secundaria obrigatoria
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• Exposición oral, escrita e en soporte informático do traballo reali-
zado. 

Organización: 

Os proxectos serán decididos no seo da comisión de coordinación
pedagóxica e aceptados polo claustro do profesorado. 

Os centros educativos, na súa programación anual expresarán as
características do proxecto, con autono mía para decidir o eixe central e
metodoloxía de traba llo. 

A Administración educativa poderá, en todo caso, propoñer algúns
proxectos, a modo de exemplo, se fose considerado oportuno. 

Terán que intervir polo menos dúas materias do currículo, á aparte
da lingua e a tecnoloxía da informa ción como materias instrumentais. 

Profesorado: 

A persoa responsable do proxecto interdisciplinar será prioritaria-
mente a persoa titora do grupo e,en todo caso, en colaboración estreita cos
distintos departa mentos didácticos implicados. 

Avaliación: 

Os criterios de avaliación terán como referente a consecución das
competencias básicas, facendo finca pé en: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia dixital. 

• Competencia aprender a aprender. 

• Competencia en resolución de problemas 

• Competencia en habilidades sociais e de autono mía. 

Lexislación da Educación Secundaria en Galicia
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