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CAMBIO DE PARADIGMA NOS PROCESOS DE
ENSINO E APRENDIZAXE?
Andreas Schleicher
(responsable de Educación da
), considera que
q en
OCDE),
España hai excesiva
memorización na aprendizaxe
e a “economía mundial non se
centra no que se sabe
sabe, senón
no que se pode facer co que
se sabe))
La Voz de Galicia, 02/04/2014)

Resultados PISA 2012
España ocupa o posto nº 31 de 44 Estados participantes, con 477
puntos (20 puntos inferior á que debería ter)
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REFORMA DA EDUCACIÓN OU TRANSFORMACIÓN?
Ken Robinson,, autor de El Elemento,, conta con g
gracia esta
situación:
«Cuando mi hijo James hacía los deberes del colegio, solía tener cinco o
seis ventanas abiertas en el ordenador, el Instant Messenger parpadeaba
continuamente,
ti
t su teléfono
t léf
móvil
ó il sonaba
b a cada
d momento
t yd
descargaba
b
música y miraba la televisión por encima del hombro. No sé si hacía los
deberes pero, hasta donde yo alcanzaba a ver, estaba dirigiendo un
p
, así q
p
imperio,
que no me p
preocupaba
demasiado».
Á pregunta É: ¿están as escolas adaptadas a esta nova realidade?
¿Responden os sistemas educativos ás novas necesidades de formación?
Ken Robinson analiza estas cuestións e resume en tres puntos as
características da maioría dos sistemas educativos do mundo
mundo, que cualifica
de anticuados e caducos:
1. La obsesión por las habilidades lingüísticas y numéricas. Seguimos
insistiendo en la lectura, la escritura y el cálculo igual que siempre. Pero
nos olvidamos de las habilidades emocionales, la creatividad, la
expresión artística o el pensamiento crítico.
2. La jerarquía de las materias
3 La creciente dependencia de determinados tipos de evaluación.
3.
evaluación En
todas partes se somete a los niños a una presión enorme para que
cumplan los niveles de una serie de pruebas estandarizadas, como las
del Informe PISA. Pero lo que miden estas pruebas... ¿es realmente útil
para ellos?
La Voz de Galicia, 2 de abril de 2014

El futuro de la educación no está en estandarizar
En palabras de Robinson: «El
estandarizar, sino en
personalizar. La educación no necesita que (solo) la reformen: necesita que la
transformen».
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FORTALEZAS DO SISTEMA
España destina 10.094 dólares ao ano de gasto público por
cada alumno/a, un 21% máis que a OCDE e a UE.
O número de alumnos/as por profesor/a é máis baixo que
na OCDE ((10,1 en España
p
fronte a 13,7 na OCDE))

DEBILIDADES DO SISTEMA
Baixa taxa de titulados na educación secundaria
Abandono prematuro da educación e da formación
Escasa elección de ciclos de FP
Malos resultados en probas internacionais
Ausencia de probas externas
Escasa autonomía de centros docentes
B i nivel
i l nas linguas
li
t
i
Baixo
estranxeiras
4

Diagnóstico dos problemas do sistema educativo

O abandono educativo
temprano: un 26,5%

O fracaso escolar

Os resultados en avaliacións
internacionais: promover a
excelencia

¿Non hai máis
problemas no
sistema educativo?
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QUE SITUACIÓN TEMOS NESTE MOMENTO CON
RESPECTO Á LOMCE?
LOMCE publicada no BOE e en vigor
Calendario de aplicación (Disposición derradeira quinta
da LOMCE)
RD 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o
currículo básico da Educación Primaria (BOE do 1 de
mazo de
d 2014)
RD 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan
aspectos
t
específicos
ífi
d FPB das
da
d
ensinanzas
i
d FP do
de
d
sistema educativo,
básicos fíxanse os seus currículos
¾ apróbanse 14 títulos profesionais básicos,
básicos e modifícase o RD 1850/2009, de 4 de decembro, sobre
expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás
ensinanzas
establecidas
na Lei
2/2006,
de
i
t bl id
L i Orgánica
O á i
2/2006 de
d 3 de
d maio,
i
d
Educación. (BOE do 5 de marzo)

Na CCAA de Galicia:
Currículo de EP e FPB en fase de borrador non exposto aínda
publicamente (previsiblemente antes de finais de abril)
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN LOMCE (DD.5ª)
Concepto/etapa

2014 15
2014-15

2015 16
2015-16

Educación
primaria

1º,3º
1
,3 e 5
5º

2º,4º,
2
,4 , e 6
6º

1º

2º
1º e 3º
1º
6º Educación
Ed
ió
Primaria

FPB
ESO
Bacharelato
A li ió
Avaliacións

Acceso e
admisión Grao
universitario
i
it i

3º Educación
Ed
ió
Primaria

Acceso con títulos
estranxeiros ou
diferentes do título
de BAC

2016 17
2016-17

2017 18
2017-18

2º e 4º
2º
Fi de
Fina
d ESO
(sen efectos
académicos)
Final de
Bacharelato

Finall de
Fi
d ESO
(con efectos
académicos)

Acceso con título
de BAC expedido
en España
(supresión da PAU)
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DA LOMCE (D.A. 5ª)
Admisión e acceso curso 2016-17
2016 17
Currículo de educación primaria
¾ 1º, 3º, 5º no curso 2014-2015
¾ 2º,
º 4º,
º 6ºº no curso 2015-2016
Currículo de ESO
¾ 1
2015 2016
1º,, 3
3º no curso 2015-2016
¾ 2º, 4º no curso 2016-2017
¾ Avaliación final en 2017: sen efectos académicos
C í
Currículo
de bacharelato
¾ 1º no curso 2015-2016
¾ 2
2º no curso 2016-2017
2016 2017
¾ Avaliación final en 2017: efecto para universidade pero non para o
título
FP
Ciclos de FPB
¾ 1
2014 2015
1º no curso 2014-2015
¾ 2º no curso 2015-2016
CM
¾ Inicio dos ciclos no curso 2015-2016
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DA LOMCE (D.A. 5ª)
Acceso á universidade
Título de bacharelato
¾ Antes do curso 2017-18: PAU
¾ Despois do curso 2017-18: art. 38 LOE
Titulo de bacharelato europeo ou internacional
Curso 2014-15: art. 38 D.A. 33 da LOE
Técnico superior ou estados sen recoñecemento de reciprocidade:
D.A. 36 da LOE

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Curso 2013-14
¾ Competencias do consello escolar
¾ Competencias da dirección
¾ Facultades da dirección
¾ Selección da dirección
Curso 2014-15
¾ Expertos en linguas estranxeiras
Ed Primaria: 1
1º, 3
3º, 5
5º
¾ Currículum en Ed.
¾ Ciclos de FP básica: 1º
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PRINCIPIOS DA LOMCE
Incremento da autonomía de centros
Reforzo da dirección dos centros
Avaliacións externas de fin de etapa
Racionalización da oferta educativa
Flexibilización das traxectorias
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OBXECTIVOS XERAIS
Flexibilizar traxectorias educativas
Reducir o abandono escolar
Mellorar o coñecemento de materias prioritarias
Sinalizar o logro de obxectivos por etapa
Intensificar o uso de TIC
Mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras
Racionalizar a oferta educativa
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LOMCE: obxectivos

Obxectivos punto III
Obxectivos,

Reducir abandono
educativo temprano

Mellorar a taxa
comparativa de alumnos
excelentes ye titulados
en ESO

Estimular o espíritu
emprendedor
d d dos
d
estudantes

Mellorar a
empregabilidade
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Principais medidas que inflúen non centro

Medidas

O novo modelo
d di
de
dirección.
ió

A nova
reordenación de

A
especialización
curricular

Os plans de
convivencia nos
centros
As probas
externas e o
ranking
ki d
de
centros
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Gráfico do Sistema educativo LOMCE

PROBA ADMISIÓN UNIV.

2
2º
1º
MERCADO
LLO
O DE TRABAL

FP GRAO
SUPERIOR

UNIVERSIDADE

PROBA ADMIS. FP GRAO SUP.

AVAL. FINAL BACH./ TÍTULO
2º

2º

BACH.

ESO 4 CURSO
2º CICLO
16 anos
ESO 1º CICLO
13-15 anos

PRIMARIA
6-12 anos

INFANTIL
3-6 anos

FP GRAO MEDIO

1º

1
1º

TÍTULO ESO
AVALIACIÓN FINAL AVALIACIÓN FINAL
E. ACADÉMICAS
E. APLICADAS
2º
4º E. académicas
PROGRAMA MELLORA
PROGRAMA MELLORA
1º

4º E. aplicadas

FPB

1º

3º
2º

AVALIACION FINAL
6º
5º
4º
3º
AVALIACIÓN
2º
1º
3º
2º
1º

INFANTIL
0-3 anos

3º
2º
1º
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Currículo: definicións básicas
Currículo

Obxectivos

Competencias

Regulación dos elementos que
determinan os procesos de E/A
en todas as ensinanzas
Referentes dos logros que o
alumno debe acadar
Capacidades para aplicar de
forma integrada contidos, e
resolver problemas

Contidos

Coñecementos, habilidades,
atitudes e destrezas para
obxectivos e competencias

Criterios de avaliación

Definen o que se quere valorar,
os resultados das aprendizaxes.
aprendizaxes
Graduables …

Estándares de aprendizaxe

Oq
que o alumno debe saber e
saber facer en cada asignatura.
Gradúan rendim.
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BLOQUES DE MATERIAS
EN EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO E BACHARELATO

1.
1 Troncais (xerais,
(xerais de opción)
2 Específicas
2.
E
ífi
3 Libre
Lib configuración
fi
ió autonómica
t ó i
3.
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Nova clasificación das materias

Troncais

 Garanten os
coñecementos e
competencias esenciais
 MEC determina
contidos, estándares e
horario mínimo

Específicas

De libre configuración
autonómica

 Maior autonomía en
cuanto a horarios,
contidos e oferta
 MEC fixará os
estándares de avaliación

 Maior nivel de
autonomía
í
 Aquí está a lingua propia
da CA
 Os centros poden
ofertar propias
 Tamén a ampliación de
troncais e específicas
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Competencias do MEC
En cuanto ao currículo
•

•

•

Fixar contidos comúns,
estándares de avaliación e
horario materias troncais
Determinar os estándares de
avaliación das materias
específicas
Determinar os criterios de
avaliación do logro de
obxectivos
b
ti
e CCBB e as
características da avaliación
final de Primaria

Avaliación final de ESO e BAC
•

•
•

Determinar os criterios de
avaliación do logro de
obxectivos e grao de
adquisición das CCBB
CCBB, en
relación coas materias troncais
e específicas
Determinar as características
das probas
D
Deseñar
ñ as probas
b e
establecer o seu contido para
cada convocatoria
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Competencias Administracións educativas e Centros

Administracións
educativas

C t
Centros
educativos
d
ti

Complementar troncais, contidos
específicas recomendar
específicas,
metodoloxías, fixar horario máximo
troncais, horario específicas,
estándares de materias de libre
configuración autonómica

Complementar contidos e
g
a súa oferta educativa,,
configurar
deseñar métodos propios,
determinar carga horaria
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O GOBERNO DETERMINA
Contidos comúns, estándares de aprendizaxe avaliables, o
horario lectivo mínimo de troncais.
troncais
Estándares de aprendizaxe avaliables de específicas.
Avaliación do logro dos obxectivos das ensinanzas e
etapas educativas e do grao de aquisición das
competencias correspondentes, así como as
características xerais das probas na avaliación final da
educación primaria
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O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E
DEPORTE DETERMINA (ECD)
NAS AVALIACIÓNS FINAIS DA ESO E DO BACHARELATO:
Criterios de avaliación, en relación cos contidos dos
bloques de troncais e específicas.
As características das probas.
probas
Deseña as probas e establece o seu contido para cada
convocatoria.
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AS ADMINISTRACIÓNS EDUCATIVAS (CCAA)
Complementan contidos troncais.
Establecen contidos de específicas e de libre
configuración
Realizan recomendacións de metodoloxía didáctica nos
centros da súa competencia.
Fixan o horario lectivo máximo de troncais.
troncais
Fixan o horario de específicas
e de libre configuración
p
g
autonómica.
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AS ADMINISTRACIÓNS EDUCATIVAS
EN RELACIÓN COA AVALIACIÓN:
Complementan os criterios de avaliación en troncais e
específicas, e establecen os criterios de avaliación de de
libre configuración.
Establecen os estándares de aprendizaxe avaliables de
libre configuración autonómica.
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OS CENTROS DOCENTES
DENTRO DOS LÍMITES ESTABLECIDOS POLAS ADMINISTRACIÓNS
EDUCATIVAS, E EN FUNCIÓN DA OFERTA EDUCATIVA, PODERÁN:

Complementar os contidos de troncais, específicas e de
libre configuración autónomica
Configurar a súa oferta educativa.
educativa
Deseñar e implantar métodos pedagóxicos e didácticos
propios.
Determinar a carga horaria correspondente ás diferentes
materias.
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EN EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO EBACHARELATO
O HORARIO LECTIVO MÍNIMO DE TRONCAIS FIXARASE EN CÓMPUTO
GLOBAL

Non será inferior ao 50% do total do horario lectivo fixado
por cada administración educativa como xeral.
Neste cómputo non se terán en conta posibles
ampliacións do horario que poidan establecerse sobre o
horario xeral.
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EN EI-EART-EOI-TD, O GOBERNO FIXARÁ:
No segundo ciclo da educación infantil, as ensinanzas
profesionais,, as ensinanzas de idiomas e as
artísticas p
ensinanzas deportivas
Obxectivos
Competencias
Contidos e criterios de avaliación do currículo básico
Requirirán o 55 % dos horarios escolares para as CCAA
que teñan lingua cooficial e o 65% para aquelas que non a
teñan.
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EN FP, O GOBERNO FIXA:
Obxectivos
Competencias
Contidos
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación do
currículo básico
Os contidos do currículo básico requerirán o 55 % dos
horarios para as CCAA que teñan lingua cooficial e o 65%
para aquelas que non a teñan
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OUTRAS COMPETENCIAS
CCAA E CENTROS DOCENTES

As administracións educativas fomentarán e potenciarán a
autonomía dos centros, avaliarán os resultados e aplicarán
os oportunos plans de actuación.
Os centros docentes desenvolverán e complementarán, se é
o caso, o currículo das diferentes etapas e ciclos no uso da
súa autonomía, tal e como se recolle no capítulo II do título V
da lei.
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DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS CURRÍCULOS LOMCE

(RESUMO)
(
)

LIBR
RE
CONFIGUR
RACIÓN

ESPEC
CÍFICAS

TRON
NCAIS

MAT.

Corresponde ao
Corresponde ao Ministerio
Goberno
 Determinar os
 Determinar os criterios de
contidos comúns, os avaliación do logro dos
estándares de
obxectivos das ensinanzas e
aprendizaxe
etapas educativas e do grao de
avaliables e o horario adquisición das competencias
lectivo mínimo
correspondentes, en relación
cos contidos deste bloque de
materias.
• Determinar os
 Determinar os criterios de
estándares de
avaliación do logro dos
aprendizaxe
obxectivos das ensinanzas e
avaliables.
etapas educativas e do grao de
adq isición das competencias
adquisición
correspondentes en relación cos
contidos deste bloque de
materias.

Corresponde ás Admin.
Educativas (CCAA)
 Complementar os contidos.
 Fixar o horario lectivo máximo
correspondente aos contidos
destas materias.
 Complementar os criterios de
avaliación relativos a este bloque
de materias.

Corresponde aos centros
docentes
 Complementar os contidos
deste bloque e configurar a
súa oferta educativa.
 Deseñar e implantar métodos
pedagóxicos e didácticos
propios. - Determinar a carga
horaria.

 Establecer os contidos.
 Fixar o horario correspondente a
os contidos de estas materias,
 Complementar os criterios de
a aliación relati
avaliación
relativos
os a este bloq
bloque
e
de materias.

 Complementar
C
os contidos
deste bloque e configurar a
súa oferta educativa.
 Deseñar e implantar métodos
pedagó icos e didácticos
pedagóxicos
propios.
 Determinar a carga horaria.

 Establecer os contidos
contidos.
 Complementar os contidos
 Fixar o horario correspondente aos deste bloque e configurar a
contidos destas materias.
súa oferta educativa.
 Establecer os criterios de
 Deseñar e implantar métodos
avaliación deste bloque de
pedagóxicos e didácticos
materias.
propios.
 Establecer os estándares de
 Determinar a carga horaria.
aprendizaxe avaliables relativos a
este bloque de materias
materias.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprende seis cursos
Organízase en áreas con carácter global e
teg ado
integrador
Desaparecen os ciclos
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Áreas do bloque de materias troncais. Deben cursarse en
cada curso

Ciencias sociais
Ciencias da natureza
Lingua castelá e literatura
Matemáticas
P i i lingua
li
t
i
Primeira
estranxeira
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Áreas do bloque de materias específicas. Deben cursarse en
cada curso

Educación física
Relixión ou valores sociais e cívicos, a elección
dos pais ou titores legais
Polo menos, unha materia máis, en función da
oferta:
Educación artística
Segunda lingua estranxeira
Relixión, se non foi escollida
Valores sociais e cívicos
cívicos, se non foi escollida
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Materias de libre configuración
Lingua cooficial e literatura
Algunha área máis en función da oferta
Profundización ou reforzo das áreas troncais
Áreas a determinar do bloque de
cursadas.

específicas non

A lingua castelá ou a lingua cooficial só se utilizarán como
apoio no proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira.
estranxeira
Priorizaranse a comprensión e expresión oral
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Avaliación
O alumno accederá ao curso ou etapa seguinte sempre
que se considere que logrou os obxectivos e alcanzou o
grao de adquisición das competencias correspondentes
Promoción por curso (anteriormente por ciclo)
P d
Poderase
repetir
ti unha
h soa vez durante
d
t a etapa
t
Avaliación individualizada ao rematar o 3º curso de
primaria (interna)
Avaliación individualizada ao rematar o 6º curso de
primaria (externa)
Estas avaliacións non teñen efectos académicos
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)
Artº 23 bis: Ciclos de Educación
Secundaria

1º ciclo de tres anos
g
por
p
académicos, e organizarase
materias

2º ciclo, fundamentalmente
propedéutico, dun curso (4º)
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ESO: ART. 24, ORGANIZACIÓN 1º, 2º e 3º.
MATERIAS TRONCAIS

1º e 2º ESO

3º ESO

 Bioloxía e Xeoloxía 1º, Física e
Química en 2º
2
 Xeografía e Historia
 Lingua castelá e literatura
 Matemáticas
M t áti
 1ª Lingua estranxeira








Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
Xeografía e Historia
Lingua castelá e Literatura
1ª Ling estranxeira
Mat orientadas a ensinanzas
Mat.
académicas ou a ensinanzas
aplicadas
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ESO
M t i troncais
t
i no 1º e 2º curso
Materias
Bioloxía e xeoloxía, no 1º curso
Física e química,
química no 2
2º curso
Xeografía e historia en ambos
Lingua castelá e literatura en ambos
Matemáticas en ambos
P i i lingua
Primeira
li
estranxeira
t
i en ambos
b
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ESO
M t i troncais
t
i no 3º curso
Materias
Física e química
Bioloxía e xeoloxía
Xeografía e historia
Lingua castelá e literatura
Primeira lingua estranxeira
Matemáticas
M
t áti
orientadas
i t d
á ensinanzas
ás
i
académicas
dé i
ou
matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas
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ESO: Art. 22.- OUTRAS MATERIAS DE 1º, 2º e 3º DE ESO

Específicas

 Para todos, Educación Física e
Relixión/Valores éticos
 Elixir, de 1 a 4: CC, EPVA, Iniciación
actividade emprendedora e
empresarial, MU, 2ª lingua, TEC, RE
ou VE si non o elixiron

de libre
configuración
autonómica

 Lingua cooficial e Literatura
 Unha materia de específicas ou que
oferte a Admón. Educativa ou o
centro
 Tamén ampliación troncais,
enriquecemento curricular, técnicas

Outros aspectos

 Materias troncais: mínimo 50%
 Específicas: menor ao 50% tempo
 Comprensión
C
lectora, comunicación
audiovisual, TIC, emprendemento e
e. cívica e constitucional: en todas
as materias
39

ESO
M t i específicas
ífi
1º 2º e 3º
Materias
en 1º,
Educación física
Relixión ou valores éticos
En función
educativa de cada administración
f
ó da oferta
f
ó e
dos centros docentes un mínimo de 1 e máximo de 4
materias
t i
4 que poderán ser diferentes en cada curso:
Mínimo 1 e máximo 4,
Cultura clásica
Educación plástica, visual e audiovisual
Iniciación á actividade emprendedora e empresarial
Música
Segunda lingua estranxeira
Tecnoloxía
Relixión ou valores éticos (se non foron elixidas)
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ESO: Art.25.
4º CURSO DE ESO
4
Aspectos xerais

 Dúas opcións: ensinanzas académicas
e ensinanzas aplicadas
 Para iniciación BAC ou a FP
p
de 3º
 Non vinculantes as opcións

Materias troncais,
opción
ió académica
dé i

 XH, Lg castelá, Mat. académicas, 1ª Lg
estranxeira
 Dúas a elixir: BX, Economía, FQ, Latín

Materias troncais,
opción aplicada

 XH, Lg castelá, Mat. aplicadas, 1ª Lg
estranxeira
 Dúas a elixir: Ciencias aplicadas,
Iniciación actividade emprendedora e
empresarial, Tecnoloxía

ESO
4º ESO: opción ensinanzas
académicas

4º ESO: opción ensinanzas
aplicadas

MATERIAS TRONCAIS
Xeografía e historia
Lingua
castelá
Li
t lá e literatura
lit
t
Primeira lingua estranxeira
Matemáticas orientadas ás
ensinanzas académicas
Dúas materias de entre as
i t
seguintes:

MATERIAS TRONCAIS
Xeografía e historia
Li
Lingua
castelá
t lá e literatura
lit
t
Primeira lingua estranxeira
Matemáticas orientadas ás
ensinanzas aplicadas
Dúas materias de entre as
seguintes:
i t

¾
¾
¾
¾

Bioloxía e xeoloxía
Economía
Física e química
Latín

¾ Ciencias aplicadas á actividade
profesional
p
¾ Iniciación á actividade
emprendedora e empresarial
¾ Tecnoloxía
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4º ESO
MATERIAS ESPECÍFICAS

Materias
específicas

 Educación Física
 Relixión / Valores éticos
 Elixir entre 1 e 4 de:
 Artes Escénicas e Danza
 Cultura Científica
 Cultura Clásica
 E. Plástica, Visual e Audiovisual
 Filosofía
 Música
 2ª Lingua Estranxeira
 Tecnoloxías da Información e a
Comunicación
É
 Relixión/Valores Éticos,
si non foron
elixidas anteriormente
 Unha materia das troncais non cursadas
polo alumno/a
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ESO
t i específicas:
ífi
4º ESO
ESO, materias
Educación física
Relixión ou valores éticos
Mínimo 1 e máximo 4 das seguintes:
1)

Artes escénicas e danza

2)

Cultura científica

3)

Cultura clásica

4)

Educación plástica,
plástica visual e audiovisual

5)

Filosofía

6))

Música

7)

Segunda lingua estranxeira

8)

Tecnoloxías da información e a comunicación

9)

Relixión ou valores éticos, se non foron elixidas

10) Unha materia de ampliación dos contidos dalgunha materia troncal
11) Unha materia troncal non cursada
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ESO
M t i de
d libre
lib configuración
fi
ió autonómica
t ó i
Materias
Lingua cooficial e literatura
En función da oferta de cada administración ou centro
docente algunha materia máis,
docente,
máis
do bloque de materias específicas non cursadas ou
materias a determinar
As materias poderán ser diferentes en cada un dos cursos
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ESO
PRIMEIRO CURSO DE ESO
Para facilitar o tránsito do alumnado entre educación
primaria e 1º curso de ESO
¾ As administración educativas e,, se é o caso,, os
centros docentes, poderán agrupar as materias do 1º
curso en ámbitos de coñecemento.

OPCIÓNS EN 4º CURSO DE ESO
Popción
P
ió de
d ensinanzas
i
académicas
dé i
para a iniciación
i i i ió ao
bacharelato
Opción
aplicadas
O ió de
d ensinanzas
i
li d para a iniciación
i i i ió da
d FP
Para estes efectos, non serán vinculantes as opcións
cursadas en 3º curso da ESO
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ESO
t i d
fi
ió autonómica
t ó i
4º ESO
ESO, materias
de lib
libre configuración
Lingua
g cooficial e literatura
Poderán cursar algunha materia máis que poderán ser do
bloque de materias específicas non cursadas, ou materias
a determinar

Iti
Itinerarios
i na ESO
As administracións educativas e,, se é o caso,, os centros
poderán elaborar itinerarios para orientar aos alumnos na
elección das materias troncais de opción.
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ESO
COMPARATIVA MATERIAS LOE/LOMCE
NÚMERO DE MATERIAS
1º ESO
1

2º ESO
2

3º ESO
3

4º ESO
4

10

12

13

12

TRONCAIS

5

5

6

6+
6

ESPECÍFICAS

2+

2+

2+

2+

LIBRE
CONFIGURACIÓN

1+

1+

1+

1+

8+

8+

9+

9+

LOE

LOMCE

TOTAL
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ESO
Actualmente
A
t l
t en Galicia
G li i as materias
t i troncais
t
i
supoñen:
En 1º de ESO 18 horas: o 56,25%
En 2º de ESO 16 horas: o 50%
E 3º de
En
d ESO 17 horas:
h
53 12%
53,12%
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PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E O
RENDEMENTO NO 1º CICLO
Sustitúen aos programas de diversificación curricular (PDC)

Desde 2º de ESO

Buscan, con metodoloxía específica e outra organización de
contidos, que o alumnado poida cursar 4
4º e obter o Graduado
É necesario ter repetido un curso en cualquera etapa, ou ter
cursado 1º e non estar en condicións de promocionar a 2º.

Poden ser de un ou dous anos de duración
Dirixidos ao alumnado que presente dificultades de aprendizaxe
non imputables a falta de estudo
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PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E O
RENDEMENTO NO 1º CICLO
O Goberno definirá os requisitos
D
Desenvolveranse
l
a partir
ti 2º curso ESO
Metodoloxía específica a través da organización de
contidos, actividades prácticas, e materias
Os alumnos poderán cursar o 4º curso pola vía ordinaria e
obter o título de graduado en ESO
O equipo
propón
pais a incorporación:
q p docente p
p aos p
p
Alumnado que repetira polo menos un curso en calquera etapa
Alumnado que teña cursado 1º e non promocione ao 2º curso
Alumnado que teña cursado 2º e non promocione a 3º

Desenvolveranse en 2º e 3º ou só en 3º (2º suposto)
Se cursa 3º de ESO e non promociona a 4º, poderá
incorporarse
excepcionalmente
para repetir
3º
p
p
p
p
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PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E O
RENDEMENTO NO 1º CICLO
Ámbitos específicos na modalidade organizada por materias
diferentes ás establecidas con carácter xeral)
1. Ámbito
de carácter lingüístico e social, que incluirá polo menos as
Á
materias troncais: Lingua Castelá e Literatura e Xeografía e Historia, e
a materia lingua Cooficial e Literatura.
Literatura
2. Ámbito de carácter científico e matemático, que incluirá polo menos
as materias troncais: Bioloxía e Xeoloxía,
Xeoloxía Física e Química,
Química e
Matemáticas.
3 Ámbito de linguas estranxeiras.
3.
estranxeiras

Nesta modalidade, o alumnado agrupásese en grupos específicos que terán un
grupo de referencia co que cursasen as materias non pertencentes ao bloque
de materias troncais.
troncais
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ESO
P
Promoción
ió en ESO
Superación de todas as materias
Avaliación negativa en dúas materias como máximo
Repetición en ESO
Avaliación negativa en 3 ou máis materias
Avaliación
A
li ió negativa
ti 2 materias
t i que sexan lingua
li
castelá
t lá e
literatura e matemáticas, de forma simultánea.
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ESO
Promoción excepcional en ESO
Avaliación negativa en 3 materias coas seguintes
condicións conxuntas:
Que 2 materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente lingua
castelá
t lá e lit
literatura,
t
e matemáticas
t áti
Que o equipo docente considere o alumno ten expectativas favorables de
recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica
Aplicación ao alumno das medidas de atención educativa propostas no
consello orientador.

Avaliación negativa en 2 materias que sexan lingua castelá
e literatura e matemáticas de forma simultánea
Cando o equipo docente considere que o alumno pode seguir con éxito o
curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a
promoción beneficiará a súa evolución académica.
académica
Sempre que se apliquen ao alumno as medidas de atención educativa
propostas no consello orientador.
54

ESO
Promoción en ESO
Computaranse as materias que como mínimo o alumno
d b cursar en cada
debe
d un dos
d bloques.
bl
No alumnado que curse lingua cooficial e literatura só se
computará unha materia nas
de libre configuración
autonómica
Materias coa mesma denominación en diferentes cursos
considéranse materias distintas.
A materia de lingua cooficial e literatura terá a mesma
consideración que a lingua castelá e literatura
O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez
Poderá repetir dúas veces como máximo dentro da etapa
Cando esta segunda repetición deba producirse en 3
3º ou 4
4º
curso, prolongarase un ano o límite de idade
Excepcionalmente poderá repetir unha segunda vez en 4
4º
curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa.
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ESO
R
Recuperación
ió de
d materias
t i en ESO
As administracións educativas regularán as condicións
para que os centros organicen as oportunas probas
extraordinarias nas condicións que determinen
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AVALIACIÓN FINAL DA ESO
Avaliación final individualizada
Ao remate de 4º curso de ESO
Pola opción de ensinanzas académicas ou de ensinanzas
aplicadas
Con independencia da opción cursada en 4º curso da ESO
Ou por ambas opcións na mesma ocasión
Condicións para a avaliación final
Avaliación
A
aliación positiva
positi a en todas as materias
Avaliación negativa nun máximo de 2 materias sempre que non sexan
simultaneamente lingua castelá e literatura e matemáticas
A lingua cooficial e literatura terá a mesma consideración que a lingua castelá e
literatura
p
Só computará
o número mínimo de materias q
que se deba cursar en cada
bloque
Os alumnos que cursen a lingua cooficial e literatura, só se computará unha
materia no bloque de de libre configuración autonómica
As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO
consideraranse como materias distintas.
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AVALIACIÓN FINAL DA ESO
O Ministerio de Educación
Educación, Cultura e Deporte establecerá na
avaliación final
Criterios de avaliación
Características das probas
Deseño das probas
Contido para cada convocatoria.
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AVALIACIÓN FINAL DA ESO
Avaliacion final
A superación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 sobre 10.
O alumnado
l
d que no superara a avaliación
li ió pola
l opción
ió elixida,
li id ou que
desexe elevar a súa cualificación final, poderá repetir a avaliación en
previa solicitude.
convocatorias sucesivas, p
Considerase a cualificación máis alta das convocatorias que o alumno
superara
Celebraranse polo menos dúas convocatorias anuais,
anuais unha ordinaria e
outra extraordinaria.

ó final
f
á
A avaliación
comprobará
Consecución dos obxectivos da etapa e o grao de adquisición das
competencias nas seguintes materias:
Todas as materias xerais do bloque de materias troncais, agás bioloxía e
xeoloxía e física e química (só se o alumno as escolle entre as materias de
opción)
Dúas das materias de opción do bloque de materias troncais, no cuarto curso
Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos
cursos que non sexa educación física, relixión, ou valores éticos.
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CUALIFICACIÓN FINAL DA ESO
70% da media das cualificacións numéricas de
cada unha das materias cursadas na ESO
30% da nota da avaliación final da ESO
De superar
p
a avaliación p
polas dúas opcións
p
terase en
conta a cualificación máis alta
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TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
A superación da avaliación final
Así como unha cualificación final de dita etapa igual ou
superior
i a 5 sobre
b 10

As administracións educativas poderán establecer
medidas de atención personalizada dirixidas a aqueles
alumnos que, superando todas as materias da eso non
obtiveran o título por non superar a avaliación final
final.
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ESO_CADRO DE MATERIAS
1
1º, 2
2º e
3º ESO

1º-2º

3º

TRONCAIS
Nº de materias: 5+1
TRONCAIS XERAIS (5)
TRONCAIS DE
OPCIÓN (cursar 1)
 Lingua castelá e literatura
 Primeira lingua estranxeira
 Xeografía e Historia
 Bioloxía e Xeoloxía (en 1º)
 Física e Química (en 2º)
 Matemáticas

 Lingua castelá e literatura  Matemáticas A
 Primeira lingua estranxeira  Matemáticas B
 Xeografía e Historia
 Bioloxía e Xeoloxía
 Física e Química

ESPECÍFICAS
(Mínimo3-máximo 6)

Sempre:
 Educación Física
 Relixión ou Valores Éticos
Entre 1 e 4:
 Tecnoloxía
 Música
 Educación Plástica e Visual
 Segunda lingua estranxeira
 Iniciación á actividade emprendedora e empresarial
 Cultura Clásica
 Relixión
 Valores Éticos
Sempre:
Educación Física
Relixión ou Valores Éticos
Entre 1 e 4:
 Tecnoloxía
 Música
 Educación Plástica e Visual
 Segunda
g
lingua
g estranxeira
 Iniciación á actividade emprendedora e empresarial
 Cultura Clásica
 Relixión
 Valores Éticos

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(nº indeterminado de
materias )
Sempre:
 Lingua cooficial e literatura
Outras:
 A determinar
 Unha materia do bloque
específicas non cursada

Sempre:
• Lingua cooficial e literatura
Outras:
 A determinar
 Unha materia do bloque
específicas non cursada

Mínimo 50% do horario
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Ensinanza
as aplicadas

Ensina
anzas acadé
émicas

4º ESO
O

ESO_CADRO DE MATERIAS
TRONCAIS
(4+2)
TRONCAIS XERAIS (4)
TRONCAIS DE
OPCIÓN (2)
Lingua castelá e literatura
Primeira lingua estranxeira
Xeografía e Historia
Matemáticas A

Física e Química
Bioloxía e Xeoloxía
Latín
Economía

ESPECÍFICAS
(Mínimo 3-máximo 6)

Sempre:
 Educación Física
 Relixión ou Valores Éticos
Entre 1 e 4:
 Segunda lingua estranxeira
 TIC
 Artes Escénicas e Danza
 Educación Plástica e Visual
 Música
 Relixión
e ó
 Valores Éticos
 Cultura Clásica
 Ampliación de materia do bloque troncais
 Filosofía
 Unha materia do bloque de troncais non cursada polo alumno/a
Lingua castelá e literatura  Ciencias aplicadas á Sempre:
Primeira lingua estranxeira actividade profesional  Educación Física
Xeografía e Historia
 Tecnoloxía
 Relixión ou Valores Éticos
Matemáticas B
 Iniciación á actividade Entre 1 e 4:
emprendedora e
 Segunda lingua estranxeira
empresarial
 TIC
 Artes Escénicas e Danza
 Educación Plástica e Visual
 Música
 Relixión
 Valores Éticos
 Cultura Clásica
 Ampliación de materia do bloque troncais
 Filosofía
 Unha materia do bloque de troncais non cursada polo alumno/a

Mínimo 50% do horario

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(nº indeterminado de
materias )
Sempre:
 Lingua cooficial e literatura (si a
houbese)
Outras:
 A determinar
 Unha materia do bloque
específicas non cursada

Sempre:
 Lingua cooficial e literatura (si a
houbese)
Outras:
 A determinar
 Unha materia do bloque
específicas non cursada
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AS PROBAS EXTERNAS NA ESO

Avaliación final Secundaria
Goberno fixa criterios de
avaliación

g 29
Artigo

Avaliación
individualizada:
académicas/aplicadas

Todas as materias troncais + dúas
opción troncais + unha específica
dun curso, agas EF, RX/Valores

Ter superado 4º de ESO ou dúas
S
suspensas, non Lg e Mt. Se
cualifican de 1 a 10.

Aplicadas e cualificadas
por expertos externos ao
centro

Poden volver a
presentarse á mesma ou
outra modalidade

Media p
ponderada: 70% /
30%
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DESDE A LOMCE
(Algunhas cuestións formuladas desde os Departamentos de orientación dos centros)

C1.-En relación coa atención á diversidade desde a LOMCE: perspectivas,
especialmente no que atinxe ás medidas extraordinarias.
1 LOMCE: Que perspectivas hai para a atención á diversidade?
C
quedarán
d á afectadas
f t d as medidas
did de
d atención
t
ió á diversidade,
di
id d
2 Como
especialmente as máis extraordinarias?
3 Que pasa cos PDC?
4 Que pasa coa avaliación final e as reválidas do ANEE?
5 Que pasa coa integración por materias, AE,... e outras medidas
organizativas
i ti
máis
ái extraordinarias?
t
di
i ? Seguirán
S
i á vixentes
i
t ou se lexislará
l i l á
novamente?
6 Que pasa cos recursos materiais específicos dun alumno con NEE
cando cambia de centro, ¿van co propio alumno ou quedan no centro
ou na unidade específica?
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DESDE A LOMCE-RESPOSTAS
1.a) Educación Primaria (RD 126/2014, do 28 de febreiro (BOE do 1 de marzo),
polo que se establece o currículo básico de EP)
Seis cursos de duración. Avaliación do alumnado ao finalizar o 3º curso de EP. En
función dos resultados
resultados, adopción de medidas ordinarias e/ou extraordinarias
extraordinarias.
Repetición dun curso ao longo da etapa, con carácter xeral, si ben no caso de ANEE
poden ter unha 2ª repetición.
Avaliación final de educación primaria, ao finalizar o 6º curso. Informe individualizado.
Plans individualizados de mellora de centros educativos.
No que atinxe
N
ti
os aspectos
t relativos
l ti
á atención
t
ió á diversidade
di
id d e orientación/titoría,
i t ió /tit í
resulta relevante observar o contido dos seguintes artigos do RD 126/2014:
At_diversidade no RD 126_2014 curríc EP_LOMCE.pdf
¾ Artigo 9. Proceso de aprendizaxe e atención individualizada
¾ Artigo 11. Promoción
¾ Artigo 14. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
¾ Artigo 16. Participación de pais, nais e titores legais no proceso educativo
¾ DA.4ªDoc. oficiais de avaliación (obtención dos datos persoais do alumnado,
á cesión dos mesmos)
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DESDE A LOMCE-RESPOSTAS
1.b).-Educación secundaria obrigatoria
Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento académico: alumnado que
repetira polo menos un curso en calquera etapa e que, unha vez cursado 1º da ESO
non estea en condicións de promocionar a 2º
2 , ou que unha vez cursado 2º
2 da ESO
non estea en condicións de promocionar 3º.
¾ O programa realizarase en 2 cursos no 1º caso e nun curso no 2º suposto.
¾ Aqueles alumnos/as que tendo cursado 3º da ESO, non estean en condicións de
promocionar a 4º, poderán incorporarse excepcionalmente a un programa de
mellora da aprendizaxe e do rendemento académico
académico.
¾ Este programa irá dirixido preferentemente a aqueles alumnos/as que presentan
dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables a falta de estudo ou
esforzo.
Avaliación e promoción: O alumnado promocionará de curso superando todas as
materias ou con dúas suspensas como máximo que non sexan lingua e matemáticas
de forma simultánea. Excepcionalmente poderá promocionar con lingua e
matemáticas suspensas e con tres materias suspensas cando o equipo docente
considere
que pode
éxito
id
d seguir
i con é
it o curso seguinte.
i t
Repeticións: Poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como
dentro
etapa. Poderase
máximo
á
o de
t o da etapa
ode ase repetir
epet dúas veces
eces 4º curso
cu so se non
o se non
o se
repetiu nos cursos anteriores da etapa.
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DESDE A LOMCE-RESPOSTAS

1.c).-Formación profesional básica (FPB): At_diversidade no
RD 127_2014 FPB LOMCE.pdf
Condicións de acceso: alumnado de 15-17 anos (cumpridos
no ano de
d iinicio
i i d
do curso);
) tter cursado
d o 1º ciclo
i l d
da ESO e,
excepcionalmente, o 2º curso da ESO`; proposta do equipo
docente.
d
t
Duración: dous cursos académicos.
l
d poderá
d á permanecer na FPB ate un máximo
á i
d 4
O alumnado
de
cursos.
Tit l ió título
Titulación:
tít l profesional
f i
l básico.
bá i
P
Permite
it o acceso a
CFGM. Posibilidade de obter o título de graduado en ESO
s perando a avaliación
superando
a aliación final da ed
educación
cación sec
secundaria
ndaria
obrigatoria.
Quen supere os módulos obrigatorios dun PCPI con
anterioridade á implantación do 1º ano da FPB poderá acceder
aos CFGM,
CFGM así como obter o título de graduado en ESO trala superación
da avaliación final da ESO establecida na LOMCE.
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DESDE A LOMCE-RESPOSTAS

1,d).-Alumnado
1
d) -Alumnado con NEAE:
O alumnado que requira unha atención educativa diferente á
ordinaria:
por presentar necesidades educativas especiais,
por dificultades específicas de aprendizaxe,
TDAH,
polas súas altas capacidades intelectuais,
por terse incorporado tarde ao sistema educativo
educativo,
ou por condicións persoais ou de historia escolar
Finalidade que
q e este al
mnado poida alcan
ar o má
imo
Finalidade:
alumnado
alcanzar
máximo
desenvolvemento posible das súas capacidades e, en todo
caso,
caso os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o
alumnado.
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DESDE A LOMCE-RESPOSTAS
2. ¿Que pasa cos PDC?
Os PDC como tales non figuran na LOMCE
A LOMCE contempla como xa se ten indicado, os programas de mellora da
aprendizaxe e do rendemento académico:
¾ alumnado que repetira polo menos un curso en calquera etapa e que,
unha vez cursado 1º da ESO non estea en condicións de promocionar a
2º, ou que unha vez cursado 2º da ESO non estea en condicións de
promocionar 3º.
3º
¾ O programa realizarase en 2 cursos no 1º caso e nun curso no 2º
suposto.
¾ En relación coa atención á diversidade pode resultar de interese o
previsto nos seguintes artigos 23.1, 23.4, 23.5 (Consello orientador), 24,
25, 26.1 a 3, 27 e 28 do documento:
Proyecto RD currículo-LOMCE-PR-ESO-BACH-V1-10-12-13.pdf
Proyecto RD currículo
currículo-LOMCE-PR-ESO-BACH-V1-10-12-13-anexo-III.pdf
LOMCE PR ESO BACH V1 10 12 13 anexo III pdf

Ref Atención á diversidade na ESO_LOMCE.pdf
ESO LOMCE.pdf
Ver arquivo Ref_Atención
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DESDE A LOMCE-RESPOSTAS

6-Que pasa cos recursos materiais específicos dun alumno
con NEE cando cambia de centro, ¿van co propio alumno ou
quedan no centro ou na unidade específica?
Con carácter xeral, e se son necesarios para o alumno, van co
propio
i alumno.
l
En caso de que o alumno non os necesite, a través da
inspección educativa, do EOE ou da Xefatura Territorial
podería analizarse a súa localización (deixalos na unidade de
educación especial do centro, envialos a outro centro con
necesidades, envialos a un centro de educación especial,
t )
etc.).
En relación co calendario de implantación LOMCE ver referencias no documento
que se xunta:
Calend_implantac_LOMCE e aprob Currícbásicos EP_ FPB_2014-0228.pdf
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BACHARELATO: MODALIDADES

CIENCIAS

ARTES

HUMANIDADES E
CIENCIAS SOCIAIS
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BACHARELATO: ACCESO
Título de graduado en ESO e superada a avaliación final
pola opción de ensinanzas académicas.
Os alumnos poderán permanecer cursando bacharelato en
réxime ordinario durante catro anos.
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BACHARELATO: OFERTA
OS CENTROS
CENTROS, NAS LOCALIDADES NAS QUE EXISTA
OFERTA SUFICIENTE PODERÁN ESPECIALIZARSE NAS
SEGUINTES RAMAS:
OPCIÓN DE CIENCIAS
CIENCIAS DA NATUREZA
TECNOLOXÍA

OPCIÓN
Ó DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIAIS
t educativo
d
ti
d cada
d centro
t
t á as materias
t i
d
O proxecto
de
concretará
de
modalidade que se ofertan
ofertar, polo menos,
O centro deberá ofertar
menos dúas das ramas,
ramas unha da opción
de ciencias e outra da de humanidades e ciencias sociais
A administración educativa e o centro poderán elaborar itinerarios para
orientar aos alumnos/as na elección das materias troncais de opción
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1º BACHARELATO: MATERIAS TRONCAIS
Ciencias






Filosofía
Lingua castelá e Lt
Matemáticas I
1ª Lingua estranxeira
Dúas materias a elixir:
9 Bioloxía e Xeoloxía
9 Debuxo Técnico I
9 Física e Química

Humanidades e Ciencias
Sociais





Filosofía
Lingua castelá e Lt
1ª Lingua estranxeira
1
Latín I / Matemáticas
aplicadas ás Ciencias
Sociais
 Dúas materias a elixir:
9 Economía
9 Griego I
9 Hª Mundo contemporáneo
9 Literatura universal

Artes






Filosofía
Fundamentos Arte I
Lingua castelá e Lt
1ª Lingua estraxeira
Dúas materias a elixir:
9 Cultura Audiovisual I
9 Hª Mundo Contemporáneo
9 Literatura Universal
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1º BACHALERATO: MATERIAS ESPECÍFICAS
Todos: Educación Física.
Un mínimo de dúas e máximo de tres materias de entre as seguintes: (En función da
regulación e da programación da oferta educativa que estableza cada Administración educativa e, no seu caso, da oferta dos
centros docentes)

9 Análise Musical I.
9 Anatomía Aplicada.
Aplicada
9 Cultura Científica.
9 Debuxo Artístico I.
9 Debuxo Técnico I, agás que os pais, nais ou titores legais ou o alumno ou alumna xa teñan escollido Debuxo
Técnico I no apartado 1.e).2.º).

9 Linguaxe
Li
eP
Práctica
á ti M
Musical.
i l
9 Relixión.
9 Segunda Lingua Estranxeira II.
9 Tecnoloxía Industrial I.
9 Tecnoloxías da Información e a Comunicación I.
9 Volume.
9 Unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumno ou
alumna
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2º BACHARELATO: MATERIAS TRONCAIS
Ciencias






Hª de España
Lingua castelá e Lit II
Matemáticas II
1ª Lingua estranxeira II
Dúas materias a elixir:
9
9
9
9
9

Bioloxía
Debuxo Técnico II
Física
Xeoloxía
Química

Humanidades e Ciencias
Sociais





Hª de España
Lingua castelá e Lit II
1ª Lingua estranxeira II
1
Latín II / Matemáticas
aplicadas ás Ciencias
Sociais II
 Dúas materias a elixir:
9 Economía da empresa
9 Xeografía
9 Grego II
9 Hª da Arte
9 Hª da Filosofía

Artes






Hª de España
Fundamentos da Arte II
Lingua castelá e Lit II
1ª Lingua estranxeira II
Dúas materias a elixir:
9 Artes escénicas
9 Cultura audiovisual II
9 Deseño
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2º BACHARELATO: MATERIAS ESPECÍFICAS
Un mínimo de dúas e máximo de tres materias de entre as seguintes: (En
(E función
f
ió d
da
regulación e da programación da oferta educativa que estableza cada Administración educativa e, no seu caso, da oferta dos
centros docentes)

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Análise Musical II
II.
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente.
Debuxo Artístico II.
Debuxo Técnico II, agás que os pais, nais ou titores legais ou o alumno ou
alumna xa haxan escollido Debuxo Técnico II no apartado 1.e).2.º).
Fundamentos de Administración e Xestión
Xestión.
Historia da Filosofía, agás que os pais, nais ou titores legais ou o alumno ou
alumna xa escollesen Historia da Filosofía no apartado 2.e).5.º).
Historia da Música e da Danza.
Imaxe e Son.
Psicoloxía
Psicoloxía.
Relixión.
Segunda Lingua Estranxeira II.
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
Tecnoloxía Industrial II.
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
II.
Unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumno ou
alumna
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RELACIÓN DE MATERÍAS ESPECÍFICAS (ESO-BAC)
 Análise musical (1º e 2º BAC)
 Anatomía aplicada (1º BAC)
 Artes escénicas e danza (4º ESO)
 Ciencias da terra e do medio ambiente (2º
BAC)
 Cultura científica (4º ESO, 1º BAC)
 Cultura clásica (1º ciclo ESO, 4º ESO)
 Debuxo
D b
artístico
tí ti (1º e 2º BAC)
 Debuxo técnico (1º e 2º BAC)
 Educación artística (primaria)
 Educación física (primaria,
(primaria 1º ciclo ESO,
ESO 4º
ESO, 1º BAC)
 Educación plástica, visual e audiovisual
(1º ciclo ESO
(1
ESO, 4º
4 ESO)
 Filosofía (4º ESO)
 Fundamentos de administración e xestión
(2º BAC
(2
 Historia da filosofía (2º BAC)
 Historia da música e da danza (2º BAC)
(2 BAC)
 Imaxe e son (2º

 Iniciación á actividade emprendedora e
empresarial (1º ciclo ESO)
 Linguaxe e práctica musical (1º BAC)
 Música (1º ciclo ESO, 4º ESO)
 Psicoloxía (2º BAC)
 Segunda lingua estranxeira (primaria, 1º
ciclo ESO, 4º ESO, 1º e 2º BAC)
 Técnicas
Té i
de
d expresión
ió gráfico-plástica
áfi
lá ti (2º
BAC)
 Tecnoloxía industrial (1º e 2º BAC)
 Tecnoloxía
T
l í (1º ciclo
i l ESO)
 Tecnoloxías da información e a
comunicación (4º ESO, 1º e 2º BAC)
 Valores éticos (1º ciclo ESO
ESO, 4º ESO)
 Valores sociais e cívicos (primaria)
 Volume (1º BAC)
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BACHARELATO
Promoción en Bacharelato
Promocion de 1º a 2º cando se superaren as materias cursadas ou
teñan avaliación negativas en 2 materias, como máximo
Só se computarán as materias que como mínimo o alumnado deba
cursar en cada
d un dos
d bloques
bl
Se se cursa lingua cooficial e literatura, só se computará unha materia
no bloque de de libre configuración autonómica
Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato, os alumnos/as
poderán repetir
cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como
p
p
máximo.
Excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez,
previo informe favorable do equipo docente.
A superación das materias de 2º curso que impliquen continuidade
estará
correspondentes
materias
de
t á condicionada
di i
d á superación
ió das
d
d t
t i
d
primeiro curso.
regulamentaria
A correspondencia establecerase por vía regulamentaria.
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BACHARELATO
Condicións para a avaliación final
Alumnado con avaliación positiva en todas as materias.
materias
Só computarán as materias que como mínimo o alumno
debe cursar en cada un dos bloques
A avaliación comprobará
p
Logro de obxectivos desta etapa
Grao de consecución das competencias en relación coas
seguintes materias:
Todas as materias xerais cursadas no bloque
q de materias troncais
Dúas materias de opción cursadas no bloque de materias troncais,
en calquera dos cursos
Unha
de
específicas
cursada
U h materia
t i do
d bloque
bl
d materias
t i
ífi
d en
calquera dos cursos, que non sexa educación física nin relixión
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B A C H A R E L A T O

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, previa consulta
ás CCAA, establecerá para todo o sistema educativo español:
Os criterios de avaliación
As características das probas
Deseñaraas
D
ñ
e establecerá
t bl
á o seu contido
tid para cada
d
convocatoria.
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BACHARELATO
A avaliación final de Bacharelato:
A superación requirirá a cualificación igual ou superior a 5
puntos sobre 10.
O alumnado que non a superara,
superara ou desexe elevar a
cualificación, poderá repetir a avaliación en convocatorias
sucesivas previa solicitude
sucesivas,
Tomará en consideración a cualificación máis alta das
obtidas
btid
Celebraranse polo menos dúas convocatorias anuais,
unha
h ordinaria
di
i e outra
t extraordinaria.
t
di
i
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AS PROBAS EXTERNAS E O RANKING DE CENTROS

Evaliación final Bacharelato
Artículo 36 bis

Goberno fixa criterios
de avaliación e
características probas

Aplicadas e
cualificadas por
expertos externos ao
centro

Avaliación individualizada
para as tres modalidades
de Bacharelato
Todas as materias troncais + dúas opcións
troncais + unha específica dun curso (Non
Educación Física nin Relixión

Ter superado todas las
materias. Superar a
proba con 5 ou máis

Poden volver a
presentarse á mesma
para mellorar a
cualificación
c alificación
Media ponderada: 60%
/ 40%
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BACHARELATO
Título e cualificación final:
Titulo de bacharelato
Superación da avaliación final de bacharelato
Así como unha cualificación final de bacharelato igual
ou superior a 5 puntos sobre 10
Cualificación final
60%,, a media das cualificacións numéricas en cada una
das materias
40%, a nota obtida na avaliación final de bacharelato.
A avaliación positiva en todas as materias sen superar a avaliación final
permitirá a matricula en
Ciclos formativos de grao superior
Ensinanzas deportivas superiores
Ciclos formativos de grao medio
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BACHARELATO
Acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao desde o
título de bacharel ou equivalente

Acceso á universidade
Cualificación final no bacharelato
As universidades poderán fixar procedementos de
admisión, de acordo coa normativa básica e respectando
os principios de igualdade, non discriminación, mérito e
capacidade.
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ARTº 38: ACCESO Á UNIVERSIDADE

As universidades
poderán determinar a
admisión a estudos de
Grao polo criterio da
cualificación final de
Bacharelato

Tamén poderán
establecer
procedementos de
p
admisión propios

 Criterios:
C it i
 Modalidade e titulación BAC, en
relación coa modalidade elixida
 Cualificacións en materias
 Formación académica ou profesional
p
complementaria
 Outros estudos superiores
 De forma excepcional
excepcional, poderán
establecer avaliacións específicas de
coñecementos e/ou de competencias
 As Universidades o poderán facer de
forma conxunta e recoñecer os
resultados
 Si hai criterios propios da
Universidade, o peso da cualificación
final do Bacharelato será do 60%
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BACHARELATO
P
Procedementos
d
t de
d acceso de
d universidades
i
id d
Utilizarán, xunto ao criterio da cualificación final do bacharelato, algún
ou algúns dos seguintes criterios:
Modalidade e materias cursadas no bacharelato, en relación coa titulación
elixida.
elixida
Formación académica ou profesional complementaria
Estudos superiores cursados con anterioridade

De forma excepcional, poderán establecer avaliacións específicas de
coñecementos e/ou competencias.
p
A ponderación da cualificación final obtida no bacharelato deberá ter
un valor, como mínimo, do 60% do resultado final do procedemento de
admisión
Poderán acordar a realización conxunta de todo ou parte dos
procedementos de admisión que establezan
Poderán establecer o recoñecemento mutuo dos resultados das
valoracións realizadas nos procedementos de admisión.
admisión
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Tipos de ciclos de Formación Profesional
Ciclos de formación profesional básica
Ciclos formativos de grao medio
Ciclos formativos de grao superior
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FORMACIÓN PROFESIONAL: ARTº 41
CONDICIÓNS DE ACCESO
Ciclos de FP
Básica

Ciclos de FP
de grao
medio

Ciclos de FP
de grao
superior

 Quince anos
cumpridos e non máis
de 17
 Ter cursado 1º ciclo
ESO sen poder
promocionar a 4º, ou
excepcionalmente 2º
ESO

 Título de ESO por
ensinanzas aplicadas
 Título de
Bacharel/universitario
 Técnico FP básico/FP
 Proba de acceso + 17
anos
 Curso específico
 Si se supera a
demanda, poderá
haber proba específica

 Título de BAC ou
certificado, FPgm
 Proba de acceso + 19
anos
 Si se supera a
demanda poderá
demanda,
haber proba específica
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FP:CONTIDO E ORGANIZACIÓN DA OFERTA
Art 42
Art.42
Ciclos de GM: poderán incluír
Comunicación
C
i
ió en lilingua castelá
t lá e
estranxeira e Mat. aplicadas

O Goberno regulará a
FP dual

Os contidos adaptaranse
p
ao ao
campo profesional
correspondente

As Administraciones poderán
ofertar materias optativas cuxa
superación permitirá a admisión en
CFgs. Estarán fóra do curriculo
oficial
fi i l

Combinará procesos de
ensinanza
i
e aprendizaxe
di
na
empresa e no centro de
formación

FORMACIÓN PROFESIONAL
A
Acceso
aos ciclos
i l de
d FP básica
bá i (FPB)
Ter cumpridos 15 anos, ou cumprilos durante o ano natural en curso, e
non superar os 17 anos de idade no momento do acceso ou durante o
ano natural en curso.
Ter cursado o 1
1º ciclo da ESO ou, excepcionalmente, ter cursado o 2
2º
curso da ESO
Que o equipo docente propoña aos pais ou titores legais a
incorporación do alumno a un ciclo de formación profesional básica

Trazos básicos da FPB
Garantirá,, p
polo menos,, a formación necesaria p
para a
cualificación de nivel 1
Os ciclos terán dous anos de duración
Os alumnos poderán permanecer cursando un ciclo de
FPB un máximo de 4 anos.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Substitúe aos
PCPI

´Titulación:
competencia
profesional nivel
1. Non graduado

Non hai titulación
académica,
só
dé i
ó
profesional
93

ARTº 30: ACCESO A FP BÁSICA
Si non pode chegar ao adecuado
nivel de adquisición das
Competencias
Co
pete c as Básicas
ás cas

Proporase aos pais, a
incorporación do alumno/a a un
ciclo de formación profesional
básica
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ARTº 42: OS CICLOS DE FP BÁSICA
Garantirán a adquisición das competencias básicas da aprendizaxe
permanente a través de:
p

Bloque de Comunicación e CS: Lingua, Lingua estranxeira e
Ciencias Sociais
Bloque de Ciencias aplicadas: Mat e CN aplicadas a un
contexto
t t persoall e aprendizaxe
di
non contorno
t
profesional
f i
l
Deben
D
b adaptarse
d t
ás
á características
t í ti
persoais,
i e preparar
para o traballo en equipo
Garantir a consecución dunha cualificación de nivel 1 del
Catálogo Nacional de Cualificacións profesionais
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: MATERIAS
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
b) Módulos asociados aos bloques comúns
b1) Bloque de comunicación e sociedade (I e II)
Lingua castelá
Lingua estranxeira
Ciencias sociais
Se é o caso, lingua cooficial

b2) Bloque de ciencias aplicadas (I e II)
Matemáticas aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe
nun campo profesional
Ciencias aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe nun
campo profesional

c) Módulo de FCT
C (currículos
(
CC )
d)) O
Outros módulos non asociados a UC
CCAA)
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FORMACIÓN PROFESIONAL
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO:
MEDIO ACCESO
Título de graduado en educación secundaria,
secundaria sempre que se superara
a avaliación final pola opción de ensinanzas aplicadas.
Título p
profesional básico
Título de bacharel
Un título universitario
Título de técnico ou de técnico superior de formación profesional
Estar en p
posesión dun certificado acreditativo de ter superado
p
todas
as materias de bacharelato
Ter superado un curso de formación específico para o acceso a ciclos
de grao medio en centros públicos ou privados autorizados pola
administración educativa, e ter 17 anos cumpridos no ano de
finalización do curso
Ter superada unha proba de acceso e ter 17 anos cumpridos no ano de
realización da devandita p
proba
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FORMACIÓN PROFESIONAL
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: ACCESO
Título de bacharel
Título universitario
Título de técnico
Título de técnico superior de FP
C tifi d
dit ti
d
t
d
t d
Certificado
acreditativo
de
ter
superadas
todas
as
materias de bacharelato
Ter superada unha proba de acceso, e ter 19 anos
cumpridos no ano de realización da devandita proba
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FORMACIÓN PROFESIONAL
ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS
Sempre que a demanda de prazas en CM e CS supere a
oferta,
As administracións educativas poderán establecer
procedementos de admisión ao centro docente, de
acordo coas condicións que o goberno determine
regulamentariamente

Probas de acceso a ciclos formativos
Os alumnos que non superaran as probas de acceso ou as
probas que poidan formar parte dos procedementos de admisión
Ou que d
desexen elevar
as cualificacións
O
l
lifi
ió obtidas
btid
Poderán repetilas en convocatorias sucesivas, previa solicitude
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FORMACIÓN PROFESIONAL
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO (CM):
Os centros educativos poderán ofertar ao alumnado que
curse CM as seguintes materias voluntarias para facilitar a
transición do alumno cara a outras ensinanzas:
Comunicación en lingua castelá
Comunicación en lingua estranxeira
Matemáticas aplicadas
Se é o caso, comunicación en lingua cooficial
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FORMACIÓN PROFESIONAL
FP DUAL
Conxunto de accións e iniciativas en corresponsabilidade
coas empresas
Ten por obxecto a cualificación profesional das persoas
Harmonizando os procesos de ensinanza e aprendizaxe
entre
t os centros
t
educativos
d
ti
e os centros
t
d traballo
de
t b ll
O goberno regulará condicións e requisitos para o
desenvolvemento polas administracións educativas
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FORMACIÓN PROFESIONAL
AVALIACIÓN DE FP
Por módulos profesionais
Se é o caso, por materias ou bloques,
De acordo coas condicións que o goberno determine
A superación dos ciclos requirirá
A avaliación positiva en todos os módulos
E se é o caso materias e bloques que os compoñen
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FORMACIÓN PROFESIONAL
TITULO DE GRADUADO EN ESO A PARTIR DE FP
Os alumnos con título profesional básico
Título de graduado por calquera das opcións
Pola superación da avaliación final da ESO en relación
coas materias do bloque de troncais que como mínimo se
d b cursar na opción
deban
ió que escolla
ll o alumno
l
A cualificación final da ESO será a nota obtida na
avaliación final da ESO
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ENSINANZAS DE IDIOMAS
NIVEIS DAS E
E.O.I.
OI
Básico, intermedio e avanzado
Que se corresponderán cos niveis A, B e C do marco
común europeo de referencia para as linguas,
Que se subdividen nos niveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2
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CLASIFICACIÓN CINE
(Clasificación Internacional Normalizada da Educación)

CINE 5: Doutorado
CINE 4: Licenciatura, Grao
CINE 3: Secundaria superior
p
(FP,
( BAC))
CINE 2:
2 Secundaria
S
d i básica
bá i
CINE 1: Primaria
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ADMISIÓN EN CENTROS ESPECÍFICOS
Centros con especialización curricular recoñecida polas
administracións educativas
Centros que participen en accións de fomento da calidade
dos centros docentes das descritas no artigo 122.Bis
Reserva do criterio do rendemento académico do alumno
ata un 20% da puntuación para solicitudes de admisión a
ensinanzas postobrigatorias
A porcentaxe poderá reducirse ou modularse para evitar a
ruptura de criterios de equidade e de cohesión do sistema
Centros con diferenciación por sexos
Non constitúe discriminación a admisión de
organización da ensinanza diferenciadas por sexos,
sexos

alumnos

ou

a

sempre que a ensinanza que se imparta se desenvolva conforme ao disposto
no artigo 2 da convención relativa á loita contra as discriminacións na esfera
d ensinanza,
da
i
aprobada
b d pola
l Conferencia
C f
i xerall da
d UNESCO o 14 de
d
decembro de 1960
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ESCOLARIZACIÓN ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO (ANEAE)
Para facilitar a escolarización e garantir o dereito á
educación
d
ió
as administracións
d i i t ió
educativas
d
ti
d b á
deberán
reservarlle
¾ Ata
At o final
fi l do
d período
í d de
d preinscripción
i
i ió e matrícula
tí l
unha parte das prazas, dos centros públicos e privados
concertados
N
Necesidades
id d inmediatas
i
di t de
d escolarización
l i
ió
Poderá autorizarse un incremento de ata un 10% do número máximo de
l
/ por aula
l nos centros
t
úbli
i d
t d
d h
alumnos/as
públicos
e privados
concertados
dunha
mesma área de escolarización para alumnado:
De escolarización tardía
Necesidades que veñan motivadas por traslado da unidade familiar en
período de escolarización extraordinaria debido á mobilidade forzosa de
calquera dos pais ou titores legais.
legais
107

PROGRAMACIÓN DA REDE DE CENTROS
A administración educativa programará a oferta das
ensinanzas gratuítas tendo en conta:
A programación xeral das ensinanzas
As consignacións orzamentarias existentes
O principio de economía e eficiencia no uso dos recursos
públicos
Unha adecuada e equilibrada escolarización do alumnado con
necesidade específica de apoio educativo
A oferta existente de centros públicos e privados concertados,
A demanda social
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AUTONOMÍA DOS CENTROS
Potenciada pola administración educativa
Os seus recursos económicos, materiais e humanos deben adecuarse
aos plans de traballo e organización que elaboren
Unha vez que sexan avaliados e valorados os centros sostidos con
fondos públicos deberán render contas dos resultados obtidos.
A administracións
As
d i i t ió educativas
d
ti
publicarán
bli á os resultados
lt d obtidos
btid polos
l
centros
Resultados en relación cos factores socioeconómicos e
socioculturales
As Adm. educativas poderán establecer plans específicos de mellora
naqueles centros públicos que non acaden os niveis adecuados.
Os centros, no exercicio da súa autonomía, poderán adoptar
Experimentacións
E
i
t ió
Plans de traballo
Formas de organización
Normas de convivencia
Ampliación do calendario escolar
Ampliación de horario lectivo de áreas ou materias
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PROXECTOS EDUCATIVOS DOS CENTROS
Nos termos que establezan as Adm.
Adm educativas,
educativas dentro a
normativa aplicable
En ningún caso,
caso aportacións para as familias nin
esixencias para as administración educativas
Proxectos públicos para facilitar o seu coñecemento pola
comunidade educativa.
Corresponde á Adm
Adm. educativa
Contribuír ao desenvolvemento do currículo favorecendo a elaboración
de modelos abertos de programación docente
E de materiais didácticos que atendan ás distintas necesidades dos
alumnos
a
u os e do p
profesorado
o eso ado
Promover a especialización curricular dos institutos de educación
secundaria en función das alternativas establecidas nesta lei
A fin de que as administracións poidan programar unha oferta
educativa os centros docentes incluirán as singularidades curriculares
e de organización e os correspondentes agrupamentos pedagóxicos no
seu proxecto educativo
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DOTACIÓN DE RECURSOS
Os centros estarán dotados de recursos educativos,
educativos humanos e
materiais para ofrecer unha ensinanza de calidade e garantir a
igualdade
g
de oportunidades
p
no acceso á educación
As administracións educativas poderán asignar maiores dotacións de
recursos a determinados centros públicos ou privados concertados,
¾ E
En razón
ó de
d proxectos
t que asíí o requiran
i
¾ Ou en atención ás condicións de especial necesidade da poboación que
escolarizan

Asignación de recursoscondicionada
Á rendición de contas
Á xustificación da adecuada utilización dos devanditos recursos

Os centros docentes públicos poderán obter recursos
complementarios
Previa aprobación do director
Nos termos que establezan as Adm. educativas e dentro dos límites da
normativa vixente
Non poderán proceder das actividades levadas a cabo polas asociacións
de pais e de alumnos no cumprimento dos seus fins
Deberán ser aplicados aos seus gastos
gastos, de acordo co que as Adm
Adm.
educativas establezan
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FOMENTO DA CALIDADE DOS CENTROS
Mediante o reforzo da súa autonomía
Mediante a potenciación da función directiva
Segundo
g
estableza o g
goberno e as administracións educativas

Artigo 122.bis -Fomento da calidade
Promovéranse
accións
de
da
P
é
ió
d fomento
f
t
d calidade
lid d dos
d
centros docentes
Mediante o reforzo da súa autonomía
A potenciación da función directiva
Recoñecemento dos centros con medidas honoríficas e accións de
calidade

Os centros docentes deberán presentar unha planificación
estratéxica
Obxectivos perseguidos
Resultados a obter
A xestión a desenvolver coas correspondentes medidas para
lograr os resultados esperados
Así como o marco temporal
E a programación de actividades
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FOMENTO DA CALIDADE DOS CENTROS
t educativo
d
ti de
d calidade
lid d
O proxecto
Suporá a especialización
comprender:

dos

centros,

que

poderá

Especialización curricular
Excelencia
Formación docente
Atención do alumnado con NEAE
Aportación de recursos didácticos a plataformas dixitais compartidas.

Accións de calidade educativa
Os resultados das accións mediranse, sobre todo, polas melloras
obtidas en relación coa situación de partida.
competitivas,
suporán
As accións deberán ser competiti
as s
porán para os centros
docentes a autonomía para a súa execución, tanto desde o punto de
vista da xestión dos recursos humanos como dos recursos materiais
e financeiros.
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CAMBIOS EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN

¿Cal é o papel
das familias e do
alumnado?

Deixa de ser un
indicador de
calidade

Op
poder de
decisión queda
reservado ao
director

Redúcese a
información e
opinión
Perda para o
Consejo Escolar
e para o
Claustro
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NOVO MODELO DE DIRECCIÓN DOS CENTROS

A tº 126 ess.: Consello
C
ll Escolar
E l
Artº
Informa, non decide, sobre a
admisión de alumnos

Cambios introducidos

Profesores elixidos polo
Claustro e en
representación deste

É o órgano consultivo do
Centro

Propón medidas sobre
prevención violencia xénero
e non discriminación
84 3)
(segundo 84,3)

Claustro, órganos de
coordinación docente...,
igual

Avalía, pero non aproba
Avalía
aproba, os
distintos proxectos
115

CONSELLO ESCOLAR LOE/LOMCE
LOE
Aprobar e avaliar os
proxectos e as normas a que
se refire o capítulo II do título
V desta lei

LOMCE
Avaliar os proxectos e as……

Aprobar
p
e avaliar a
programación xeral anual do
centro ,……

Avaliar a p
programación
g
xeral
…..

Decidir sobre a admisión de
,
alumnos/as,..

Informar sobre a admisión de
alumnos/as….
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E
CONVIVENCIA
Plan de convivencia incorporado a PXA
Medidas correctoras educativas e recuperadoras
p
Medidas correctoras proporcionais á falta
Corrección de falta leve execución inmediata
Profesorado autoridade pública
Nova redacción
Limitación de competencias do Consello Escolar
Reforzo de competencias da dirección
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MODELO DE RELACIÓNS E DE CONVIVENCIA

A tº 124:
Artº
124 Normas
N
de
d convivencia
i
i
Os centros elaborarán un p
plan de convivencia con todas as actividades que
q
se programen para un bo clima de convivencia dentro do centro escolar
Concretarán os deberes do alumnado e as medidas correctoras en caso
de incumprimento
Terán carácter educativo e reparador, garantirán o respeto aos dereitos
do alumnado e a mellora de relacións
Deberán ser proporcionadas ás faltas. Expulsión en condutas que
atenten contra a dignidade ou contra alumnado máis vulnerable
Os feitos constatados por profesorado terán valor probatorio e
presunción de veracidade
Os centros poderán elaborar as súas propias normas de organización e
funcionamento
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AUTONOMÍA DA DIRECCIÓN
Para as accións de calidade,
calidade o director terá autonomía para adaptar os
recursos humanos, durante o período de realización destas accións.
As decisións do director deberán fundamentarse nos p
principios
p
de
mérito e capacidade e deberán ser autorizadas pola administración
educativa.
C
Cumprirá
i á a normativa
i aplicable
li bl en materia
i de
d recursos humanos.
h
Obxecto de avaliación específica na rendición de contas.

Facultades da DIRECCIÓN
Establecer requisitos e méritos específicos para postos de persoal
funcionario docente, así como para ocupación de postos en interinidade.
Rexeitar, mediante decisión motivada, a incorporación a postos en
interinidade de persoal docente de listas centralizadas. Decisión refrendada
pola administración.
administración
Cando exista vacante e financiación, propoñer, de forma motivada, o
mantemento de p
profesores funcionarios q
que,, traballando nos p
proxectos de
calidade, sexan necesarios para a súa continuidade.
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EXERCIZO DA FUNCIÓN DIRECTIVA
As Adm. educativas favorecerán o exercicio da función
directiva nos centros docentes, dotando aos directores da
necesaria autonomía de xestión para impulsar e
desenvolver as accións de calidade educativa.
Artigo 124 LOE
3. Os membros do equipo directivo e os profesores serán considerados
autoridade pública.
¾ Nos procedementos de adopción de medidas correctoras, os feitos
constatados por profesores e membros do equipo directivo dos centros
docentes terán valor probatorio e gozarán de presunción de veracidade
“iuris tantum”, sen prexuízo das probas que, en defensa dos respectivos
d it ou iintereses,
dereitos
t
poidan
id sinalar
i l ou aportar
t os propios
i alumnos.
l
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A especialización curricular: Art. 120, 121, 122 y 122 bis
Promover a autonomía dos centros
Artº 120: a autonomía, marco para o proceso de especialización dos centros

Os centros rendirán contas dos resultados obtidos

As Administracións os farán públicos, relacionándoos co
contorno/contexto
As AE p
podrán establecer plans
p
de mellora para
p
aqueles
q
centros que
q
non acaden os resultados adecuados
Nos centros concertados, o que se estableza no seu concerto
Os centros poderán
O
á ffacer experimentacións,
ó
formas
f
de organización
ó e
normas de convivencia, ampliar horarios, áreas …
121

A especialización curricular: Art. 120, 121, 122 y 122 bis
Proxecto educativo, artº 121
Promoverase a
especialización
dos IES, para
oferta adaptada

Faranse públicos
para coñecemento
da comunidade
educativa
O elaborarán
os centros no
marco
establecido
polas AE

Incluirán
singularidades
organizativas e
curriculares

Todo ilo incluirase
procecto
no p
educativo
122

A especialización curricular: Art. 120, 121, 122 y 122 bis
Recursos extraordinarios: artº 122

Outorgaranse en función da
e d c ó de contas
co tas e da súa
rendición
xustificación do uso adecuado
dos mesmos
O director
di
poderá
d á
aprobar a forma
extraordinaria
t
di i d
de
obtelos
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A especialización curricular: Art. 120, 121, 122 y 122 bis
Accións p
para fomentar a calidade: artº 122 bis
As AE porán en marcha accións
para fomentar a calidade dos
centros docentes

Mediante o
reforzo da
autonomía

Se pondrán en
marcha una serie
de medidas

Medidas

• Medidas honoríficas para o reconocemento dos
centros

Ea
potenciación
da dirección

•

Accións de calidade educativa

• Referencia, modelo europeo de calidade
• Presentarase unha planificación estratéxica e será
sometida á rendición de contas.
124

A especialización curricular: Art. 120, 121, 122 y 122 bis
p
docente: 122 bis, punto
p
3
Especialización
Para a mellora do
rendemento escolar

Posibles especializacións

Para a atención a
ACNEES

Especialización
curricular

Aportación
p
de recursos
didácticos a plataformas
dixitais compartidas

Actuacións para a
excelencia

Para a formación
docente
125

A especialización curricular: Art. 120, 121, 122 y 122 bis
Artº 122 bis: outras consideracións
Os resultados
resultados, pola
mellora obtida sobre o
punto de partida

As accións serán competitivas e
suporán autonomía de xestión dos
recursos humanos, materiales e
financeiros

O director poderá establecer
requisitos para as prazas,
rexeitar
i
interinos
i
i
da
d lista
li
centralizada e prorrogar
comisións de servizo

Favorecerase a autonomía do director e se recoñecerá
como mérito ter participado nestes programas
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A especialización curricular: Art. 120, 121, 122 y 122 bis
p
artº 84.2
Consecuencias da especialización:

Consecuencias da especialización: artº 84.2
Reserva do 20% da puntuación ao expediente académico
A porcentaxe poderá regularse para non romper a equidade

Os centros con educación diferenciada: artº 84.3
Non é discriminación a organización da ensinanza separada por
sexos
Non será obstáculo para obter concerto
Os que perderon o concerto, poderán recuperalo de inmediato
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Diferenciación de los centros: concertados/públicos
Os centros poderán acollerse a concertos sen que a elección de centro
por razón do seu carácter propio poida representar para as familias,
alumnos
l
e alumnas
l
e centros
t
un trato
t t menos ffavorable,
bl nin
i unha
h
desventaxa á hora de suscribir concertos coas AE ou en cualquera outro
aspecto’.
p
((Artº 116.1))

Teránse en conta á hora hora de facer a programación da enseñanza

As AE garantirán a existencia de prazas suficientes (suprime o de
‘
‘prazas
públicas
úbli
suficientes)
fi i t )

As AE poderán convocar concursos públicos para a construcción e
xestión de centros concertados sobre chan/espazo público dotacional
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A avaliación do sistema educativo: Título VI
Suprímese
S
í
a prohibición
hibi ió
de usar os datos para
a aliacións individuais
avaliacións
indi id ais e
rankings

As avaliacións individualizadas
serán estandarizadas e comúns
a todo o Estado

Publicaranse os resultados
dos centros segundo
g
indicadores educativos
comúns

O INEE establecerá os
estándares metodolóxicos e
científicos p
para as Avaliacións

Facilitarase información
adicional para análise de
factores de rendemento e
valor engadido
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D.A. 37 EXPERTOS EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
Cada curso escolar,
escolar mentres exista insuficiente persoal
con competencia lingüística, poderán incorporarse
expertos en linguas estranxeiras
¾ Nacionais ou estranxeiros
¾ Como profesores en programas bilingües ou
o plurilingües
pl rilingües
¾ Atendendo ás necesidades de programación da ensinanza para o
desenvolvemento do plurilingüismo a que se refire a d.
d Final 9
9ª da
LOE.
¾ Habilitados p
pola administración educativa,, q
que determinará os
requisitos formativos e a experiencia necesarios.
¾ Do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou o título de
grao correspondente ou outro título equivalente para os efectos
de docencia.
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Di
Dirección
ió de
d centros
t
públicos
úbli
Normativa aplicable
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (artigos 133 a 139)
Lei Orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.
Decreto
D
t 29/2007,
29/2007 do
d 8 de
d marzo, polo
l que se regula
l a selección,
l
ió
nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros
docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG do 12 de marzo de 2007)
Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento de
avaliación das direccións dos centros docentes públicos nos que se
imparte algunha das ensinanzas reguladas na LOE.
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NOVO MODELO DE DIRECCIÓN DOS CENTROS

Artº 132: competencias do director
As que xa tiña, máis as seguintes

Aprobar os proxectos e normas

Aprobar a PXA, sen prexuízo das competencias do Claustro

Decidir sobre aa admisión de alumnos
alumnos, conforme ao establecido

Aprobar a obtención de recursos complementarios

Fixar as directrices para a colaboración con outras entidades externas
132

NOVO MODELO DE DIRECCIÓN DOS CENTROS
Artigos 134 e 135: candidatos e elección do director
Debe ter superado
p
previamente a
formación e estar
acreditado

Valoraranse os méritos, o proxecto
de dirección, o traballo previo
como directivo e ter participado en
accións de calidade

Serán elixidos pola
p
Administración; o resto,
convidados, non decisores

A Administración establece
os criterios e procedemento
a seguir

Comisión: Admón
Admón. e o
centro, deste una
proporción maior do 30%
e inferior ao 50%
133

A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Requisitos para a Dirección 1/2:
Antigüidade de polo menos cinco anos como funcionario de carreira na
función pública docente.
Impartir docencia directa como funcionario de carreira durante un
período de igual duración, nalguna das ensinanzas que ofrece o centro
a que se opta.
Estar prestando servizos nun centro público, nalgunha das ensinanzas do
t a que se opta,
t cunha
h antigüidade
ti üid d nell de
d polo
l menos un curso
centro
académico ao publicarse a convocatoria, no ámbito da administración
educativa convocante. (Suprimido)
Estar en posesión da certificación acreditativa de ter superado un curso
de formación sobre o desenvolvemento da función directiva, impartido polo
ministerio de educación, cultura e deporte ou polas administracións educativas
das ccaa.

As características do curso de formación desenvolveranse
g
polo
p
goberno.
g
regulamentariamente
Certificación válida en todo o territorio nacional.
Presentar un proxecto de dirección que inclúa, entre outros, os
obxectivos as liñas de actuación e a avaliación do mesmo
obxectivos,
mesmo.
134

A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Requisitos para a Dirección 2/2:
Continua vixente o artigo 134.2 da LOE:
Nos centros específicos de educación infantil, nos incompletos de educación
primaria, nos de educación secundaria con menos de oito unidades, nos que
impartan ensinanzas artísticas profesionais, deportivas, de idiomas ou as
dirixidas as persoas adultas con menos de oito profesores,
profesores as administracións
educativas poderán eximir os candidatos de cumprir algún dos requisitos
establecidos no punto 1 deste artigo.

Requisitos para a Dirección (exencións)
Non se esixirán os requisitos de ter unha antigüidade de polo menos cinco
anos como funcionario de carreira e ter impartido docencia directa como
funcionario de carreira nalgunha das ensinanzas das que ofrece o centro a que
se opta, nos seguintes centros:
Centro específico de educación infantil
Centro incompleto de educación primaria
Centros de educación secundaria con menos de oito unidades
Nos que se impartan ensinanzas artísticas profesionais ou superiores,
deportivas de idiomas,
idiomas
deportivas,
Nos centros específicos de adultos con menos de oito profesores.
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Procedemento de selección para a Dirección
Convocatoria de concurso de méritos.
Estableceranse os criterios de valoración dos méritos do
candidato e do proxecto.
Comisión de selección da Dirección
Constituída
Por representantes da administración educativa
Por representantes do centro correspondente, nunha proporción maior do 30 e
menor do
d 50%.
50%
Destes últimos, polo menos o 50% serán do claustro de profesores do devandito
centro.

As Adm. educativas determinarán o número total de vogais das
comisións e a proporción entre os representantes da administración e
dos centros.
Deberán dar participación nas comisións aos consellos escolares dos
centros
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Comisión de selección da Dirección (derrogados)
A LOE establece que polo menos 1/3 dos membros da comisión será
profesorado elixido polo claustro e outro terzo será elixido por e entre os
membros do consello escolar que non son profesores.
profesores
A selección realizarase considerando, primeiro, as candidaturas de profesores
do centro, que terán preferencia.
En ausencia
a sencia de candidatos do centro ou
o cando estes non fosen seleccionados,
seleccionados
a comisión valorará as candidaturas de profesores doutros centros

A selección da Dirección (Art.
(Art 135)
Méritos académicos e profesionais
Valoración do proxecto de dirección
Experiencia e valoración positiva do traballo previo como cargo directivo
Labor docente como profesor/a.
profesor/a

Selección da Dirección (derrogados)
Os aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación
inicial, organizado polas Adm. educativas.
Os aspirantes seleccionados que acrediten unha experiencia de polo menos
dous anos na función directiva estarán exentos da realización do programa de
formación
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Valoración especial (Art. 135)
Experiencia previa nun equipo directivo
Situación de servizo activo
Destino
Traballo p
previo e labor docente desenvolvido no centro
solicitado
Participación con valoración positiva no desenvolvemento
d accións
ió
d calidade
lid d educativa
d
ti reguladas
l d no apartado
t d 4
de
de
do artigo 122 da loe, ou experiencias similares.
Nomeamento
O nomeamento de director/a será por un período de catro
anos.
Poderá renovarse, por períodos de igual duración, previa
avaliación p
positiva do traballo desenvolvido ao final dos
mesmos.
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Avaliación da Dirección
Os criterios e procedementos de avaliación serán públicos e
obxectivos e incluirán os resultados das avaliacións individualizadas, a
que se fai referencia no artigo 144 da loe. (Avaliacións individualizadas)
As Adm. educativas poderán fixar un límite máximo para a renovación
d mandatos
dos
d t
Curso de formación para a Dirección
Durante os cinco anos seguintes á data de entrada en vigor da LOMCE,
non será requisito imprescindible, para participar no concurso de méritos
para a selección de directores de centros públicos,
públicos a posesión da
certificación acreditativa de ter superado o curso de formación sobre o
desenvolvemento da función directiva, indicada no artigo 134,
O curso deberá ser tido en conta como mérito do candidato que a posúa
Habilitación e acreditacions
As habilitacións e acreditacións de directores de centros públicos expedidas
con anterioridade á entrada en vigor desta lei orgánica consideraranse
equivalentes á certificación acreditativa de ter superado o curso de
formación sobre o desenvolvemento da función directiva, indicada no artigo
134 da LOE
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Nomeamento da Dirección en centros públicos
Rematado o mandato e os períodos máximos de prórroga, será
necesaria a participación nun novo concurso para desempeñar a
función directiva, no mesmo ou noutro centro.
A direccción avaliada negativamente non poderá presentar solicitude
nun concurso de méritos para acceder á dirección dun centro docente
público durante un período de tres anos.
Nomeamento EXTRAORDINARIO
Ausencia de candidatos
Centros de nova creación
Non se selección de aspirantes
Nomea a administración por un máximo de catro anos. (Antes dous anos)
A persoa seleccionada deberá realizar o programa de formación inicial
(derrogado)

Nomeamento ACCIDENTAL
Cesamento da dirección durante o curso escolar
Nomea o delegado provincial, oído o claustro e o consello escolar
Nomeamento ata o 30 de xuño dese ano
Inclúe a vacante no próximo concurso de méritos
O candidato non supera o programa de formación inicial( derrogado)
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
AVALIACION da Dirección
Solicitude de prórroga do mandato por rematar os 4 anos
Non desexa prorrogar o mandato pero pide consolidación parcial do
complemento
l
t específico
ífi
Non poderán solicitar as direccións que rematan mandato, pero nomeadas con
carácter extraordinario ou accidental.
Presentación dunha memoria que incluirá:
Introdución
Proxecto de dirección. Grao de cumprimento dos obxectivos propostos. Recursos e
dificultades
Situacións que ampliaron ou modificaron o proxecto inicial
BREVE REFERENCIA AOS CRITERIOS DO ARTIGO 4º DA ORDE
C
l ió e propostas
t de
d mellora
ll
Conclusión
No anexo II da Orde asociáronse os criterios a distintos indicadores
Criterios: os mesmos que están establecidos no decreto 120/2002,

I f
Informes
do
d claustro
l
t e consello
ll escolar
l
Grao de cumprimento do proxecto
Traballo desenvolvdido durante o mandato na mellora da aprendizaxe do alumnado e na
calidade
do centro
lid d d
t
Desenvolvemento das funcións relacionadas co claustro e/ou co consello escolar

Informe da inspección educativa
S
b od
ñ d
ió di
ti
Sobre
desempeño
da ffunción
directiva
Con refencia a cada un dos criterios
Positivo ou negativo
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
RECOÑECEMENTO da función directiva
Retribución diferenciada.
Valoración para provisión de postos de traballo na función pública
docente.
Consolidación dunha parte do complemento específico. (Cómputo como
un ano o desempeño
d
ñ de
d 9 meses))

Con avaliación positiva, recoñecemento persoal e profesional nos
termos q
que establezan as administracións educativas.
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
CONSOLIDACIÓN PARCIAL DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN 1/2
DEREITO A PERCIBILO

Cando cesen no cargo e mentres se manteñan na
situación de servizo activo.
activo

INCOMPATIBILIDADES

Coa
percepción
do
complemento
específico
correspondente á función directiva e polo desempeño
dalgúns postos de traballo docentes singulares.

PORCENTAXE DE
CONSOLIDACIÓN

Primeiros 4 anos: 25%
Segundos 4 anos: 15%
Terceiros 4 anos: 20%
Total acumulado non poderá exceder do 60%
M d t LOCE:
Mandato
LOCE 3 anos//
// LOE e LOMCE:
LOMCE 4 anos

CAMBIO DE CATEGORÍA
DO CENTRO

Consolídase o complemento correspondente á maior
categoría.

DESEMPEÑO DA
DIRECCIÓN EN DOUS OU
MÁIS CENTROS

Aplícase a consolidación ó complemento de maior
contía.
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
CONSOLIDACIÓN PARCIAL DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN 2/2
INTERCAMBIO DAS
PORCENTAXES

Pode solicitalo o interesado

RENUNCIA DUNHA
PORCENTAXE

A petición do interesado.

AVALIACIÓN

Prórroga do mandato.
mandato Avaliación positiva.
positiva
Se non hai prórroga solicitude á delegación provincial
da consolidación, no prazo dun mes antes de remata-lo
posteriores
mandato ou dos tres meses posteriores.
Coa solicitude enviarase unha memoria con grao de
cumprimento dos obxectivos, a eficacia e eficiencia con
que se desempeñou o cargo, cunha referencia ós
criterios establecidos no decreto.

RECURSO DE ALZADA

A resolución do delegado poderá impugnarse ante o
secretario xeral no prazo dun mes.

SILENCIO POSITIVO

A falta de resolución expresa no prazo de seis meses
implicará que a avaliación se entende positiva.

144

A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Consolidación das direccións nomeadas p
por un período
de tres anos
p
(D.A. 1ª do decreto 29/2007)
Para os efectos da consolidación dunha p
parte do complemento
p
retributivo correspondente á dirección dos centros docentes públicos,
regulada polo decreto 120/2002, do 22 de marzo,
Computarase como un ano no desempeño da dirección por un período
de, polo menos, nove meses durante un mesmo curso académico.
Compatibilidade do complemento específico correspondente á consolidación do
exercicio da dirección. (D.A 3ª do decreto 29/2007, do 8 de marzo)

Complemento incompatible coa percepción do complemento
específico de:
Órganos unipersoais de goberno
Co desempeño dos seguintes postos de traballo docentes singulares:
Xefatura de residencias
M b
Membros
dos
d equipos
i
de
d orientación
i t ió específicos
ífi
Dirección e asesores dos centros de formación e recursos
Asesor técnico docente
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Composición
da comisión de selección en determinados supostos
(da
p
p
(
cuarta do decreto 29/2007, do 8 de marzo)
profesores sexa inferior a catro ou o número de
Cando o número de p
candidaturas non permita ao claustro elixir tres membros de entre o
profesorado, a composición da comisión será: (derrogada esta
disposición)
Un inspector ou inspectora, que a presidirá
Un profesor ou profesora do centro elixido/a polo claustro, que actuará
ademais como secretario/a
Un membro do consello escolar, elixido por e entre os seus compoñentes que
p
non sexan profesores.

Consideracións para as candidaturas á dirección
primaria
Considéranse as mesmas ensinanzas a educación infantil e a primaria.
O persoal docente responsable da orientación educativa considérase
profesional que imparte docencia.
Os mestres que imparten ensinanzas de primeiro e segundo curso da ESO
poden presentarse á dirección dos IES e dos CPI
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE
Acreditación para o exercizo da Dirección
Establecida pola LO 9/1995, do 20 de novembro, da participación,
avaliación e goberno dos centros docentes
docentes.
A DT. 3ª ESTABLECEU QUE O PROFESORADO QUE EXERCERA O
C
GO DE DIRECTOR,
C O , XEFE DE ESTUDOS
S U OS OU SECRETARIO
S C
O
CARGO
¾ Durante un mínimo de catro anos con anterioridade á aplicación do
sistema de elección de directores, quedaría acreditado para exercer
a dirección
¾ Durante os dous anos seguintes á entrada en vigor da LOPEG, as
administracións educativas poderán establecer a equivalencia entre os
programas de formación a que se refire o artigo 19 e a posesión doutros
méritos que permitan garantir a preparación para o exercicio da función
directiva.
Na CCAA de Galicia:
Decreto 176/1996, do 17 de maio (DOG do 21 de maio de 1996)
Orde do 21 de maio de 1996 (DOG do 22 de maio de 1996)
Solicitude da persoa interesada, agás no suposto da D.T 3ª da LOPEG.
A administración expedía un documento de acreditación que figura
como anexo I no decreto 176/1996, do 17 de maio.
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A DIRECCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS E A LOMCE

Requisitos para a acreditación
Superar un curso de formación específico
Posuír unha das titulacións recollidas no anexo II
do decreto 176/1996
Valoración positiva no traballo previo
Comisión de acreditación provincial presidida por
xefatura de inspección, formada por 2 inspectores
e 2 directores
Persoas que non fixeron solicitude non están
acreditadas agás as expedidas por D.T.3ª da
LOPEG
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