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DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da edu-
cación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, 
modificou  a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de 
desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara un sistema educativo de 
calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a 
posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolva ao máximo as súas 
potencialidades. 

Tendo en conta que a educación inicial é cada vez máis determinante, é necesario 
establecer as condicións que permitan cambios metodolóxicos que fagan posible 
acadar os obxectivos propostos. En consecuencia, o establecemento de medidas para 
actuar sobre o currículo son imprescindibles para a mellora. A Lei orgánica 8/2013, do 
9 de decembro, modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para definir 
o currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e 
aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. O currículo está integrado polos 
obxectivos da etapa educativa; as competencias, ou capacidades para activar e aplicar 
de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza ou cada etapa educativa, 
para lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 
complexos; os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e 
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa 
e á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que comprende tanto a 
descrición das prácticas docentes coma a organización do traballo do persoal docente; 
os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e os criterios de avaliación do 
grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e 
etapa educativa. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os 
programas en que participe o alumnado. 

O novo artigo 6 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, define a distribución de 
competencias entre as distintas administracións educativas e, mesmo, con respecto 
aos centros docentes. Nesta distribución competencial correspóndelle ao Goberno do 
Estado, entre outras funcións, o deseño do currículo básico co fin de asegurar unha 
formación común e o carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional das 
titulacións ás que se refire a Lei orgánica. En exercicio desta competencia, e no que 
atinxe á educación primaria, ditouse o Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo 
que se establece o currículo básico da educación primaria, no que desenvolve os 
aspectos do mesmo en atención á nova configuración do currículo. 

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, establece que é competencia 
plena da Comunidade Autónoma o regulamento e administración do ensino en toda a 
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súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, sen prexuízo do disposto 
no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o parágrafo primeiro 
do seu artigo 81, o desenvolvan. 

Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación primaria no 
sistema educativo galego, dentro do marco de distribución de competencias da Lei 
orgánica 8/2013, do 9 de decembro, e en atención á nova configuración curricular que 
establece o agrupamento de disciplinas en tres bloques: troncais, específicas e de 
libre configuración autonómica. O currículo, así mesmo, regula a relación entre os 
obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe 
avaliables e as competencias clave nas diferentes áreas. 

O primeiro bloque, correspondente ás disciplinas troncais, trata de  garantir os 
coñecementos e as competencias que permitan adquirir unha formación sólida e 
continuar con aproveitamento as etapas posteriores naquelas disciplinas que deben 
ser comúns a todo o alumnado, e que, en todo caso, deben ser avaliadas nas 
avaliacións finais de etapa.  Neste bloque correspóndenlle ao Goberno do Estado a 
determinación dos contidos comúns, os estándares de aprendizaxe avaliables e os 
criterios de avaliación, así como o horario mínimo lectivo. Pola súa banda, á 
Comunidade Autónoma correspóndelle completar e secuenciar en cursos os contidos, 
adaptándoos á nosa realidade, realizar recomendacións metodolóxicas, completar os 
criterios de avaliación e fixar o horario lectivo máximo. Os centros docentes poderán 
completar contidos e deseñar e implantar métodos pedagóxicos e didácticos propios. 

O bloque de disciplinas específicas permite unha maior autonomía á hora de fixar 
horarios e contidos das disciplinas. O Goberno do Estado determina os estándares de 
aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación, e correspóndelle á Comunidade 
Autónoma establecer os contidos, completar os criterios de avaliación, realizar 
recomendacións metodolóxicas e fixar o horario correspondente. Os centros docentes 
poderán completar os contidos e deseñar e implantar métodos pedagóxicos e 
didácticos propios.  

O bloque de disciplinas de libre configuración autonómica supón o maior nivel de 
autonomía. Nestas disciplinas a Comunidade Autónoma establece os contidos e os 
estándares de aprendizaxe avaliables, os criterios de avaliación e o horario, así como 
as recomendacións metodolóxicas. Os centros docentes poderán completar os 
contidos e configurar a súa oferta formativa, ademais  de deseñar e implantar métodos 
pedagóxicos e didácticos propios e determinar a carga horaria. Neste bloque 
encádrase o desenvolvemento curricular da disciplina de Lingua Galega e Literatura, 
competencia exclusiva da Comunidade Autónoma, á que lle corresponde un 
tratamento análogo ao da disciplina de Lingua Castelá e Literatura, tratamento que se 
enmarca dentro do establecido no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 
plurilingüismo no ensino non universitario en Galicia. 
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O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorporan unha referencia 
expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua interactúa 
e se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver 
destrezas e capacidades que son a base da competencia en comunicación lingüística. 
Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes 
xeitos de expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do 
plurilingüismo e da interculturalidade.  

Así, nas idades do alumnado de educación primaria é especialmente salientable 
que as aprendizaxes de linguas establecidas no currículo desta etapa se traten de 
xeito integrado, esperten a curiosidade e o interese por outras linguas e culturas 
distintas da propia e promovan o respecto cara as persoas falantes desas linguas. 

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento e do Consello, do 18 de 
decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, 
neste decreto incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola Unión 
Europea. Considérase que «as competencias clave son aquelas que todas as persoas 
precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a 
cidadanía activa, a inclusión social e o emprego». 

 Este decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, 
integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica 
docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na 
aprendizaxe e na avaliación, que van supoñer un importante cambio nas tarefas que 
teñen que resolver os alumnos e as alumnas, e propostas metodolóxicas innovadoras. 
Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Xa 
que logo, as competencias considéranse como coñecemento na práctica, un 
coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como 
tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, 
coma nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como «un 
saber facer» que se aplica a unha diversidade de contextos académicos, sociais e 
profesionais.  

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, 
o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe 
competencial debe abordarse desde todas as áreas de coñecemento e por parte das 
diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais 
coma nos non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias 
non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que 
implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo 
maiores niveis de desempeño no seu uso. 
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Para lograr este proceso de cambio curricular é preciso favorecer unha visión 
interdisciplinaria e, de xeito especial, posibilitarlle unha maior autonomía á función 
docente, de forma que permita satisfacer as demandas dunha maior personalización 
da educación. O rol do persoal docente é fundamental, pois debe ser quen de deseñar 
tarefas ou situacións de aprendizaxe que posibiliten a resolución de problemas e a 
aplicación dos coñecementos aprendidos, xa que os contidos están subordinados á 
acción. 

As concrecións curriculares para os distintos bloques de disciplinas, recollidas nos 
anexos I, II e III, constrúense a partir dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais 
compoñentes de cada área. Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos 
estándares de aprendizaxe avaliables, que non son máis que concrecións dos propios 
criterios, e eses estándares conéctanse coas competencias clave. Por outra banda, os 
criterios de avaliación describen o que se pretende lograr en cada disciplina, e, neste 
sentido, os contidos non son máis que os medios para acadalos.  

En cada área os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia 
nin implica unha organización pechada; pola contra, permite organizar de diferentes 
formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis axeitada ás 
características das aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas aos que van 
dirixidos. 

As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto 
determinado. As situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento 
deberán incorporar tarefas que contextualicen as aprendizaxes e que permitan 
avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico 
deberá sustentarse nas referidas situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os 
contidos se convertan en coñecementos aplicables con eficacia. Neste deseño é 
responsabilidade do centro, e do profesorado, a adecuada selección da metodoloxía, 
que deberá ser variada e adecuada ás características e aos ritmos de aprendizaxe dos 
alumnos e das alumnas. 

 As actividades de aprendizaxe integradas poden incluír elementos curriculares 
procedentes de distintos bloques. Á súa vez, estes elementos poderán formar parte de 
diferentes actividades e, co obxecto de mellorar os resultados, esas actividades 
poderán ter carácter interdisciplinario. 

O feito de tratar simultaneamente, nunha mesma actividade, contidos de bloques 
distintos e, mesmo, de disciplinas diferentes, permitiralle ao profesorado determinar a 
conveniencia de avaliar a totalidade ou só unha parte das competencias clave 
relacionadas con cada estándar de aprendizaxe. Corresponderalle ao centro educativo 
velar por un tratamento equilibrado das distintas competencias clave nas 
programacións didácticas. 
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O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de avaliación 
e a súa concreción nos estándares de aprendizaxe avaliables. No deseño das 
situacións de aprendizaxe tomaranse en consideración todos os elementos do 
currículo, entre eles os procedementos e instrumentos de avaliación, así como os 
criterios de cualificación que permitan avaliar tanto os resultados de área como o nivel 
competencial alcanzado polos alumnos e as alumnas. 

O recoñecemento dunha maior autonomía dos centros docentes se establece neste 
decreto dun xeito efectivo, aumentando a súa capacidade de decisión na definición do 
currículo, coa posibilidade de definir, nas condicións que determina a consellería con 
competencias en materia de educación, a oferta de áreas do bloque de disciplinas de 
libre configuración autonómica, e, deste xeito, adaptar a súa oferta educativa ao seu 
contexto socioeducativo. 

O decreto estrutúrase en tres títulos e cada un deles en capítulos. O título primeiro, 
de disposicións xerais, establece o obxecto e ámbito de aplicación, os principios xerais 
e obxectivos desta etapa educativa e a definición dos distintos elementos que 
conforman o currículo; delimita as competencias clave e desenvolve o principio de 
autonomía dos centros docentes e de participación dos pais, nais ou persoas que 
exerzan a titoría legal. 

No título segundo, de organización e funcionamento, no capítulo primeiro abórdase 
a organización da etapa en tres bloques de disciplinas: troncais, específicas e de libre 
configuración autonómica, especificando cales deben cursarse en cada un dos cursos. 
A organización da etapa se vertebra sobre os cursos, sen perder de vista o seu 
carácter global e integrador, que esixe a máxima coordinación e resalta a importancia 
da función titorial. Abórdase, tamén, o calendario escolar e a importancia e ampla 
extensión dos elementos transversais desde a perspectiva das competencias e os 
valores. 

No capítulo segundo do título segundo regúlase a avaliación e a promoción, 
establecendo o grao de adquisición de competencias e o logro dos obxectivos da 
etapa como os referentes para as avaliacións. Tamén se detallan os documentos 
oficiais de avaliación. 

O capítulo terceiro do título segundo refírese ao proceso de aprendizaxe na etapa, 
establecendo os principios metodolóxicos, con especial énfase na atención a 
diversidade, na atención individualizada e na prevención das dificultades de 
aprendizaxe, así como na posta en marcha de mecanismos de reforzo. Neste sentido, 
dedícase unha parte fundamental do capítulo a abordar as cuestións relativas ao 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e resalta o papel da titoría. 

O título terceiro dedícase aos diferentes programas educativos relevantes e 
estratéxicos para o sistema educativo galego, entroncados cos compromisos 
asumidos polo distintos sistemas a nivel europeo no Marco para a cooperación 
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europea en educación e formación, e coas necesidades propias dun sistema destinado 
a proporcionar ao alumnado as competencias cruciais para os cidadáns e cidadás do 
século XXI.  

Así, o título terceiro regula as bibliotecas escolares e o fomento da lectura, e do 
proceso de educación dixital, no que a promoción do uso das tecnoloxías da 
información e a comunicación constitúe un factor esencial para facilitar cambios 
metodolóxicos que proporcionen novos elementos e oportunidades para o éxito 
educativo en Galicia. Igualmente, faise fincapé na promoción de estilos de vida 
saudables entre o alumnado desta etapa, esencial para o seu desenvolvemento como 
persoas adultas. 

O decreto finaliza con catro disposicións adicionais, relativas á adaptación de 
referencias, ensinos de relixión, tarefas extraescolares e aprendizaxe de linguas 
estranxeiras; unha disposición derrogatoria e tres finais pechan o texto. 

Neste decreto inclúense, ademais, catro anexos: anexo I, relativo ás disciplinas 
troncais; anexo II, sobre as disciplinas específicas; o anexo III regula as disciplinas de 
libre configuración autonómica, e, por último, o anexo IV corresponde ao cadro de 
distribución horaria. 

En consecuencia, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, no exercicio das facultades outorgadas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 
22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, consultado o Consello 
Escolar de Galicia, de acordo co Consello Consultivo e logo da deliberación do 
Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do catro de setembro de dous mil 
catorce, 

DISPOÑO: 

Título I. Disposicións xerais. 

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación. 

1. Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación primaria na 
Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 6 e 6 bis da Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 3 do Real decreto 126/2014, 
do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da educación primaria. 

2. Así mesmo, ten por obxecto regular a ordenación da dita etapa educativa, de 
acordo coa disposición final sexta da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

3. Este decreto será de aplicación nos centros docentes correspondentes ao ámbito 
de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Artigo 2. Principios xerais. 

1. A finalidade da educación primaria é facilitarlles aos alumnos e ás alumnas as 
aprendizaxes da expresión e da comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a 
adquisición de nocións básicas da cultura, os hábitos de convivencia, de estudo e de 
traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de garantir unha 
formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e de 
preparalos/as para cursar con aproveitamento a educación secundaria obrigatoria. 

2. A acción educativa nesta etapa procurará a integración das experiencias e 
aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo. 

3. A etapa de educación primaria forma parte do ensino básico e, polo tanto, ten 
carácter obrigatorio e gratuíto. 

4. A etapa de educación primaria comprende seis cursos académicos, que se 
cursarán ordinariamente entre os seis e os doce anos de idade, e organízase en 
áreas, que terán un carácter global e integrador. 

5. Os alumnos e as alumnas incorporaranse, con carácter xeral, ao primeiro curso 
de educación primaria no ano natural no que cumpren seis anos. 

Artigo 3. Obxectivos da educación primaria. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 
capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 
acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 
espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 
que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 
como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 
persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 
discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 
desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 
básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 
situacións cotiás. 
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g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 
situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, 
a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 
con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 
comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 
elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 
respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 
contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 
dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 
sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 
importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Artigo 4. Currículo. 

1. Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos 
de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas. 

2. O currículo está integrado por: os obxectivos, as competencias, os contidos, os 
criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e a 
metodoloxía didáctica. 

3. Para os efectos deste decreto enténdese por: 

a) Obxectivos: os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao 
rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 
aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 
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b) Competencias: as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos 
propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de 
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Contidos: o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 
contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á 
adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican 
en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas 
educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

d) Criterios de avaliación: o referente específico para avaliar a aprendizaxe do 
alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto 
en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir 
en cada disciplina. 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación 
que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado 
debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, 
medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Deben 
contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

f) Metodoloxía didáctica: o conxunto de estratexias, procedementos e accións 
organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa 
finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos 
suscitados. 

4. O currículo da educación primaria nos centros docentes correspondentes ao 
ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia será o que se recolle para as 
distintas áreas nos anexos I, II e III deste decreto. 

Os centros docentes desenvolverán e concretarán este currículo, e estas 
concrecións formarán parte do proxecto educativo do centro. 

Artigo 5. Competencias clave.  

1. Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as 
seguintes: 

– 1.º Comunicación lingüística (CCL). 

– 2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT). 

– 3.º Competencia dixital (CD). 

– 4.º Aprender a aprender (CAA). 

– 5.º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

– 6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

– 7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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2. Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística e 
da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3. Para unha adquisición eficaz das comptencias e a súa integración efectiva no 
currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao 
alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao 
mesmo tempo. 

Artigo 6. Autonomía dos centros docentes. 

1. Os centros docentes, dentro do marco establecido polas administracións 
educativas, desenvolverán a súa autonomía pedagóxica e organizativa, favorecerán o 
traballo en equipo do profesorado e estimularán a actividade investigadora a partir da 
súa práctica docente. 

2. Os centros docentes desenvolverán e completarán, de ser o caso, o currículo e 
as medidas de atención á diversidade establecidas pola consellería competente en 
materia educativa, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade 
educativa, co fin de atender a todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que 
teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, que favorezan a 
capacidade de aprender por si mesmos/as e promovan o traballo en equipo. 

3. O proxecto educativo do centro recollerá os valores, obxectivos e prioridades de 
actuación. Así mesmo, incorporará a concreción dos currículos establecidos pola 
consellería con competencias en materia de educación que lle corresponde fixar e 
aprobar ao claustro, así como o tratamento transversal nas áreas da educación en 
valores e outras ensinanzas. 

4. Os centros docentes promoverán, ademais, compromisos coas familias e cos 
propios alumnos e alumnas nos que se especifiquen as actividades que uns e outros 
se comprometen a desenvolver para facilitar o progreso educativo. 

Artigo 7. Participación de pais, nais ou das persoas que exerzan a titoría legal no 
proceso educativo. 

De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de 
xullo, reguladora do dereito á educación, e de acordo coas previsións da Lei 4/2011, 
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as 
nais ou as persoas que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución 
do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas que tutelen, así 
como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas 
medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu 
progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos 
exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou 
persoas tuteladas. 
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Título II. Organización e funcionamento. 

Capítulo I:  Organización. 

Artigo 8. Organización. 

1. Nesta etapa educativa as disciplinas agrúpanse en tres bloques: troncais, 
específicas e de libre configuración autonómica. 

2. Dentro do bloque de disciplinas troncais, os alumnos e as alumnas deben cursar 
en cada un dos cursos as seguintes áreas:  

a) Ciencias da natureza. 

b) Ciencias sociais. 

c) Lingua castelá e literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primeira lingua estranxeira. 

3. Do bloque de disciplinas específicas, os alumnos e as alumnas deben cursar en 
cada un dos cursos as seguintes áreas:  

a) Educación física. 

b) Relixión, ou Valores sociais e cívicos, a elección de pais, nais ou das persoas 
que exerzan a titoría legal. 

c) Educación artística. 

4. No bloque de disciplinas de libre configuración autonómica, os alumnos e as 
alumnas deben cursar a área de Lingua galega e literatura, que terá un tratamento no 
centro análogo á de Lingua castelá e literatura, de xeito que se garanta a adquisición 
das correspondentes competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o 
establecido no artigo 6 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 
ensino non universitario. 

5. Os centros docentes poderán dedicar as horas de libre configuración do centro 
ao afondamento e/ou reforzo dalgunha das áreas contempladas neste artigo. Así 
mesmo, poderán optar por establecer outra ou outras áreas que determine o centro, 
segundo o seu proxecto educativo e previa autorización da consellería competente en 
materia educativa. En todo caso, respectarase o tratamento análogo das linguas 
cooficiais e os criterios de equilibrio establecidos no Decreto 79/2010, do 20 de maio, 
para o plurilingüismo no ensino non universitario. 

Artigo 9. Horario. 

1. O horario semanal para cada unha das disciplinas dos distintos cursos da etapa 
é o que figura  no anexo IV.  
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2. A determinación deste horario debe entenderse como o tempo necesario para o 
traballo en cada unha das disciplinas, sen esquecerse do carácter global e integrador 
da etapa. 

3. As actividades escolares desenvolveranse, cando menos, ao longo de vinte e 
cinco horas semanais. 

Artigo 10. Calendario escolar. 

1. O calendario escolar comprenderá un mínimo de 175 días lectivos. 

2. En calquera caso, no cómputo do calendario escolar incluiranse os días 
dedicados ás avaliacións de terceiro curso e final de educación primaria. 

Artigo 11. Elementos transversais. 

1. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada 
curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

2. A consellería competente en materia educativa fomentará a calidade, equidade e 
inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de oportunidades e 
non-discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e 
alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, accesibilidade universal, deseño 
para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan 
necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha 
educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

3. Así mesmo, a consellería competente en materia educativa promoverá o 
desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e 
mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio 
de igualdade de trato e non-discriminación por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia 
terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración 
polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 

A programación docente debe comprender, en todo, caso a prevención da violencia 
de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 
xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 
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Evitaranse os comportamentos, estereotipos  e contidos sexistas, así como aqueles 
que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 
transxénero e intersexual. 

Os currículos de educación primaria incorporan elementos curriculares relacionados 
co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso 
sexual, as situacións de risco derivadas da utilización das tecnoloxías da información e 
da comunicación, así como a protección ante urxencias e catástrofes. 

4. Os currículos de educación primaria incorporan elementos curriculares 
orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor. A 
consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para 
que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 
autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 
crítico. 

5. No ámbito da educación e da seguridade viaria incorpóranse elementos 
curriculares e promóvense accións para a mellora da convivencia e a prevención dos 
accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes 
como usuario/a das vías, en calidade de peón ou peoa, persoa viaxeira e persoa 
condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a 
convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

Capítulo II. Avaliación e promoción. 

Artigo 12. Avaliación. 

1. Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o 
logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das disciplinas troncais, 
específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os 
estándares de aprendizaxe avaliables que figuran nos anexos I, II e III deste decreto. 

2. A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e 
terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

3. Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización 
das avaliacións, incluída a avaliación de terceiro curso e a avaliación final de etapa, se 
adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo. 

4. No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou 
dunha alumna non sexa o axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo. 
Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se 
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detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

5. Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os 
procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, para o que establecerán 
indicadores de logro nas programacións docentes. 

6. Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa 
valorado conforme criterios de plena obxectividade, os centros docentes adoptarán as 
medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de 
avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables, as estratexias e instrumentos de 
avaliación, así como os criterios de promoción.  

7. Os centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os 
alumnos e as alumnas ao rematar o terceiro curso de educación primaria, segundo 
dispoña a Consellería con competencias en materia de educación, na que se 
comprobará o grao de dominio das destrezas, as capacidades e as habilidades en 
expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación 
co grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia 
matemática. 

De resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as 
medidas ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas. Estas medidas fixaranse en 
plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan solventar as 
dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo.  

8. Ao rematar o sexto curso de educación primaria realizarase unha avaliación final 
individualizada a todos os alumnos e todas as alumnas, na que se comprobará o grao 
de adquisición da competencia en comunicación lingüística, da competencia 
matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como o logro dos 
obxectivos da etapa. Para a avaliación utilizaranse como referentes os criterios de 
avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que figuran nos anexos I, II e III 
deste decreto.  

O nivel obtido por cada alumno ou alumna farase constar nun informe, que será 
entregado aos pais, ás nais ou ás persoas que exerzan a titoría legal e que terá 
carácter informativo e orientador para os centros docentes nos que os alumnos e as 
alumnas cursasen o sexto curso de educación primaria e para aqueles nos que cursen 
o seguinte curso escolar, así como para os equipos docentes, os pais, as nais ou as 
persoas que exerzan a titoría legal e os alumnos e as alumnas. O nivel obtido será 
indicativo dunha progresión e aprendizaxe adecuadas, ou da conveniencia da 
aplicación de programas dirixidos ao alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo ou doutras medidas. 

9. Co fin de facilitar a transición desde a educación primaria á educación secundaria 
obrigatoria, os centros docentes prestaranlle unha especial atención á coordinación 
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entre ambas as dúas etapas, para salvar as diferenzas pedagóxicas e organizativas e 
os desaxustes que se poidan producir no progreso académico do alumnado, para o 
que se terá en conta, entre outros mecanismos, o informe indicativo do nivel obtido na 
avaliación final de etapa. 

10. A consellería con competencias en materia de educación poderá establecer 
plans específicos de mellora naqueles centros docentes públicos cuxos resultados 
sexan inferiores aos valores que, para tal obxecto, determine. En relación cos centros 
docentes concertados atenderase á normativa reguladora do concerto correspondente. 

Artigo 13. Promoción. 

1. O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se 
considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os 
obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 
correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun 
plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros 
docentes de acordo co que estableza a consellería competente en materia educativa. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras 
esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades 
de aprendizaxe do alumnado. 

2. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do 
alumnado tomando especialmente en consideración a información e o criterio do 
profesorado titor. 

Atenderase especialmente aos resultados das avaliacións individualizadas de 
terceiro curso de educación primaria e final de educación primaria.  

Artigo 14. Documentos oficiais de avaliación. 

1. Os documentos oficiais de avaliación son o expediente académico, as actas de 
avaliación, os documentos de avaliación final de etapa e de terceiro curso de 
educación primaria, o informe indicativo do nivel obtido na avaliación final de etapa, o 
historial académico e, no seu caso, o informe persoal por traslado.  

Os documentos oficiais de avaliación serán visados pola dirección do centro e 
levarán as sinaturas autógrafas das persoas que corresponda en cada caso. Ao carón 
constarán o nome e os apelidos de quen asina, así como a referencia ao cargo ou á 
atribución docente. 

O historial académico e, de ser o caso, o informe persoal por traslado, considéranse 
documentos básicos para garantir a mobilidade do alumnado por todo o territorio 
nacional. 

2. Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) para as 
cualificacións negativas, Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) ou Sobresaliente 
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(SB) para as cualificacións positivas. A estes termos achegaráselles unha cualificación 
numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, coas seguintes 
correspondencias: 

– Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4. 

– Suficiente: 5. 

– Ben: 6. 

– Notable: 7 ou 8. 

– Sobresaliente: 9 ou 10. 

A nota media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das áreas será a 
media aritmética das cualificacións de todas elas, redondeada á centésima máis 
próxima e, en caso de equidistancia, á superior. 

Os centros docentes poderán propoñer o outorgamento dunha Mención Honorífica 
aos alumnos e ás alumnas que obtiveran Sobresaliente ao rematar educación primaria 
nunha área e que demostren un rendemento académico excelente, cuxo outorgamento 
corresponderá á consellería con competencias en materia de educación. 

3. As actas de avaliación estenderanse para cada un dos cursos e pecharanse ao 
remate do período lectivo ordinario e na convocatoria das probas extraordinarias, no 
seu caso. Comprenderán a relación nominal do alumnado que compón o grupo xunto 
cos resultados da avaliación das áreas e as decisións sobre promoción e 
permanencia. 

As actas de avaliación serán asinadas polo titor ou a titora do grupo e levarán o 
visto e prace da dirección do centro. 

4. O historial académico será estendido en impreso oficial, levará o visto e prace da 
dirección e terá valor acreditativo dos estudos realizados. Como mínimo recollerá os 
datos identificativos do ou da estudante, as disciplinas cursadas en cada un dos anos 
de escolarización, os resultados da avaliación en cada convocatoria (ordinaria ou 
extraordinaria), as decisións sobre promoción e permanencia, a media das 
cualificacións obtidas en cada unha das áreas, o nivel obtido na avaliación final de 
educación primaria, a información relativa aos cambios de centro, as medidas 
curriculares e organizativas aplicadas e as datas en que se produciron os diferentes 
feitos. 

5. Cando o alumno ou a alumna se traslade a outro centro para proseguir os seus 
estudos, o centro de orixe remitirá ao de destino, por petición deste, copia do historial 
académico de educación primaria e o informe persoal por traslado. O centro receptor 
abrirá o correspondente expediente académico. A matriculación adquirirá carácter 
definitivo logo de recibida a copia do historial académico.  
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O informe persoal por traslado conterá os resultados das avaliacións que se 
realizaran, a aplicación, de ser o caso, de medidas curriculares e organizativas, e 
todas aquelas observacións que se consideren oportunas acerca do progreso xeral do 
alumno ou da alumna. 

6. Tras rematar a etapa, o historial académico de educación primaria 
entregaráselles aos pais, ás nais ou ás persoas que exerzan a titoría legal do alumno 
ou alumna, e enviarase unha copia deste e do informe indicativo do nivel obtido na 
avaliación final de etapa ao centro de educación secundaria no que prosiga os seus 
estudos o alumno ou a alumna, por pedimento do centro de educación secundaria. 

7. No referente á obtención dos datos persoais do alumnado, á súa cesión duns 
centros docentes a outros e á seguridade e á confidencialidade destes, atenderase o 
disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal 
e, en todo caso, ao establecido na disposición adicional vixésima terceira da Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

8. A custodia e o arquivamento dos expedientes académicos correspóndelles aos 
centros docentes. O labor de cubrir e custodiar o expediente académico será 
supervisado pola inspección educativa. 

A Consellería con competencias en materia de educación establecerá os 
procedementos oportunos para garantir a autenticidade dos datos reflectidos no 
expediente académico e a súa custodia. 

9. Os documentos oficiais de avaliación e os seus procedementos de validación 
descritos nos apartados anteriores poderán ser substituídos polos seus equivalentes 
realizados por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, sempre que quede 
garantida a súa autenticidade, integridade, conservación, e sempre que se cumpran as 
garantías e os requisitos establecidos pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 
de protección de datos de carácter persoal, pola Lei 11/2007, do 22 de xuño, de 
acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e pola normativa que as 
desenvolve. 

O expediente electrónico do alumnado estará constituído, polo menos, polos datos 
contidos nos documentos oficiais de avaliación e cumprirá co establecido no Real 
decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de 
Interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica. 

Capítulo III. Proceso de aprendizaxe. 

Artigo 15. Principios metodolóxicos. 

1. Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, 
na atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta 
en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 
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2. A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 
participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste 
sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan 
integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e 
actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real.  

3. A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e 
aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de 
aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o 
traballo colaborativo e en equipo. 

4. A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das 
competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de 
comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. 
Co fin de fomentar o hábito da lectura, os centros docentes organizarán a súa práctica 
docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura non 
inferior a trinta minutos. 

5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do 
alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo el e 
mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

6. Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos 
alumnos e das alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento 
de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 

7. Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como 
curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os 
agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.  

8. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 
currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan 
ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia 
ao mesmo tempo. 

9. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas 
da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as 
experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa 
competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse 
as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas 
medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de 
actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía  que se vaia empregar, e 
o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos 
estándares de aprendizaxe similares nas distintas áreas lingüísticas, de xeito que se 
evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.  
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Artigo 16. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

1. Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que 
requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades 
educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de 
atención e hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar 
tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar poida 
alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos 
e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas 
oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de conformidade co disposto nos 
artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

2. Entre as medidas indicadas na epígrafe anterior considéranse as que garantan 
que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

3. A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 
rexerase polos principios de normalización e inclusión e asegurará a súa non-
discriminación e a igualdade efectiva no acceso e permanencia no sistema educativo. 

4. A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, 
realizarase da forma máis temperá posible, nos termos que determine a consellería 
competente en materia de educación. Os centros docentes deberán adoptar as 
medidas necesarias para facer realidade esa identificación, valoración e intervención.  

5. Correspóndelle á consellería competente en materia de educación establecer as 
condicións de accesibilidade ao currículo do alumnado con necesidades educativas 
especiais, os recursos de apoio que favorezan ese acceso e, de ser o caso, os 
procedementos oportunos cando sexa necesario realizar adaptacións significativas 
dos elementos do currículo dese alumnado Estas adaptacións se realizarán buscando 
o máximo desenvolvemento posible das competencias clave, e a avaliación continua e 
a promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 
adaptacións. 

6. Sen prexuízo da permanencia durante un curso máis na etapa, prevista no artigo 
20.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a escolarización do alumnado con 
necesidades educativas especiais na etapa de educación primaria nos centros 
docentes ordinarios poderá prolongarse un ano máis, sempre que iso favoreza a súa 
integración socioeducativa. 

7. A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado 
como tal segundo o procedemento e nos termos que estableza a consellería 
competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a 
normativa vixente. Esta flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a 
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adquisición de competencias propias de cursos superiores como a ampliación de 
contidos e competencias do curso corrente, así como outras medidas. 

8. Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular 
adecuados ás necesidades do alumnado con altas capacidades intelectuais, que lle 
corresponde adoptar á consellería competente en materia de educación, permitirán 
desenvolver ao máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o 
seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o daquel alumnado especialmente 
motivado pola aprendizaxe. 

9. A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema 
educativo, ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 
realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e 
ao seu historial académico. Quen presente un desfasamento no seu nivel de 
competencia curricular de máis de dous anos poderá ser escolarizado no curso inferior 
ao que lle correspondería por idade. No caso de superar ese desfasamento, 
incorporarase ao curso correspondente á súa idade. 

10. Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo 
adoptaranse as medidas de reforzo necesarias que faciliten a súa integración escolar 
e a recuperación, de ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con 
aproveitamento os seus estudos.  

Artigo 17. Titoría. 

1. A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado, 
sen prexuízo das competencias e da coordinación co departamento de orientación. O 
profesorado titor coordinará a intervención educativa do conxunto do profesorado que 
incida sobre o mesmo grupo de alumnos e alumnas de acordo co que estableza a 
consellería competente en materia de educación, e manterá unha relación permanente 
coa familia, atendendo á conciliación profesional e familiar, co fin de facilitar o 
exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 
de xullo, reguladora do dereito á educación e no artigo 6.1 da Lei galega 4/2011, do 30 
de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

2. Cada grupo de alumnos e alumnas terá un mestre titor ou unha mestra titora, 
designado/a pola persoa que exerza a dirección, por proposta da xefatura de estudos.  

3. É función das persoas titoras informar regularmente os pais, as nais ou persoas 
que exerzan a titoría legal do seu alumnado sobre o proceso educativo dos seus fillos 
e fillas. Esta información realizarase cunha periodicidade trimestral e recollerá as 
cualificacións obtidas en cada área, así como a información relativa ao seu proceso de 
integración socioeducativa.  
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Título III. Programas educativos. 

Artigo 18. Bibliotecas escolares e lectura. 

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un 
programa de centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro) no que 
integren as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 
habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da 
adquisición das competencias clave. 

2. Este programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de 
lectura que se incluirán na programación xeral anual.  

3. Así mesmo, os centros docentes contarán cunha biblioteca escolar, instrumento 
fundamental para o desenvolvemento do programa de promoción da lectura (Proxecto 
Lector de Centro), como centro de referencia de recursos da lectura da información e 
da aprendizaxe e punto de encontro entre alumnado, profesorado e familias que 
facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes e o traballo colaborativo 
ademais de estimular os intercambios culturais no centro.  

4. Correspóndelle á dirección do centro a aprobación do programa de promoción da 
lectura logo da proposta realizada polo claustro de profesorado.  

Artigo 19. Educación dixital. 

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das 
tecnoloxías da información e da comunicación na aula como medio didáctico 
apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos específicos, 
deseñados polos centros docentes para a consecución de obxectivos concretos do 
currículo, e deberán contribuír á extensión do concepto de aula no tempo e no espazo. 

3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas 
dixitais e tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que poderán 
incorporar recursos didácticos achegados polas administracións educativas e outros 
axentes para o seu uso compartido. 

4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo completo nun contorno dixital 
deberán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu 
proxecto educativo e deberá contar coa aprobación da consellería competente en 
materia educativa, segundo o procedemento que se estableza.  

Artigo 20. Promoción de estilos de vida saudables. 

1. Os centros docentes desenvolverán medidas específicas dentro do seu proxecto 
educativo, de xeito que se promova a práctica diaria de deporte e exercicio físico por 
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parte dos alumnos e das alumnas durante a xornada escolar, en relación coa 
promoción dunha vida activa, saudable e autónoma. 

2. O deseño, a coordinación e a supervisión das medidas que se adopten serán 
asumidas polo profesorado coa cualificación ou especialización adecuada, e de acordo 
cos recursos dispoñibles. 

Disposición adicional primeira. Adaptación de referencias. 

 1. As referencias realizadas pola normativa vixente ás áreas e disciplinas de 
educación primaria entenderanse realizadas ás disciplinas correspondentes recollidas 
neste decreto. 

2. As referencias contidas no punto 3 do artigo 6º do Decreto 79/2010, do 20 de 
maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, relativas a 
Coñecemento do medio natural, social e cultural enténdense feitas ás Ciencias da 
natureza e ás Ciencias sociais, para os efectos da súa impartición en lingua galega.  

Disposición adicional segunda. Ensinos de relixión. 

1. As ensinanzas de relixión incluiranse na educación primaria de acordo co 
establecido neste decreto. 

2. A Consellería con competencias en materia de educación garantirá que, ao 
comezo do curso, os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal poidan 
manifestar a súa vontade de que o alumnado reciba ou non ensinanza de relixión. 

3. A determinación do currículo da ensinanza de relixión católica e das diferentes 
confesións relixiosas coas que o Estado español subscribiu acordos de cooperación 
en materia educativa será competencia, respectivamente, da xerarquía eclesiástica e 
das correspondentes autoridades relixiosas. 

4. A avaliación da ensinanza da relixión realizarase de acordo co establecido no 
artigo 12 deste decreto. 

Disposición adicional terceira. Tarefas extraescolares. 

1. Os centros docentes poderán incluír dentro da súa programación xeral anual, 
segundo o marco de autonomía pedagóxica e organizativa, as pautas e/ou criterios 
xerais sobre o uso das tarefas extraescolares na etapa de educación primaria, de xeito 
que entronque co adecuado desenvolvemento das competencias clave do alumnado 
segundo os seus distintos procesos e ritmos de aprendizaxe, atendendo a un principio 
de progresividade ao longo da etapa educativa. 

2. No caso do seu establecemento, terase en conta un adecuado encaixe na vida 
das familias, de xeito que se facilite a participación activa das mesmas na aprendizaxe 
e a adecuada conciliación da vida persoal e familiar, con respecto aos tempos de lecer 
do alumnado. Ao tempo fomentarase a responsabilidade dos alumnos e alumnas na 
súa formación e a súa autonomía, en liña cunha cultura do esforzo e do traballo. 
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Disposición adicional cuarta. Aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

1. Na impartición de disciplinas en linguas estranxeiras, os centros docentes 
aplicarán o disposto no capítulo IV do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

2. Os centros docentes que impartan unha parte das disciplinas do currículo en 
linguas estranxeiras aplicarán, en todo caso, os criterios para a admisión do alumnado 
establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. En tales criterios non se incluirán 
requisitos lingüisticos. 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa. 

A partir da total implantación das modificacións indicadas na disposición final 
primeira, quedará derrogado o Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se 
establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Igualmente, coa publicación deste decreto quedará derrogada a Orde o 23 de xullo 
de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, 
terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo 
o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 
da calidade educativa, así como todas as disposicións de igual ou inferior rango que 
se opoñan ao disposto neste decreto. 

Disposición final primeira. Calendario de implantación. 

As modificacións introducidas no currículo, a organización, os obxectivos, a 
promoción e as avaliacións de educación primaria implantaranse para os cursos 
primeiro, terceiro e quinto no curso escolar 2014-2015, e para os cursos segundo, 
cuarto e sexto no curso escolar 2015-2016. 

Disposición final segunda. Desenvolvemento normativo. 

Facúltase a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria para ditar cantas disposicións sexan precisas, no ámbito das súas 
competencias, para a execución e desenvolvemento do presente decreto.  

Disposición final terceira. Entrada en vigor. 

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Diario Oficial 
de Galicia». 

Santiago de Compostela, catro de setembro de dous mil catorce 

 

Alberto Núñez Feijóo 
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Jesús Vázquez Abad 

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

  
 


