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-Agustín Pena López, secretario de Goberno do
TSXG.

-Asunción Barro Calle, secretaria xudicial, Cole-
xio Nacional de Secretarios Xudiciais.

-Ana Mª Varela Puga, secretaria xudicial, Unión
Progresista de Secretarios Xudiciais.

-Mª del Carmen Vázquez Zárate, secretaria xudi-
cial, Asociación Galega de Secretarios Xudiciais.

-Xosé Antón López Graña, avogado, presidente do
Consello da Avogacía Galega.

-Fernando Pantín Maneiros, avogado, secretario do
Consello da Avogacía Galega.

-José Portela Leirós, procurador, decano do Cole-
xio Procuradores de Pontevedra.

-Javier Carlos Sánchez García, decano do Colexio
dos Procuradores da Coruña.

-Román Iglesias Fernández, Asociación de Xuíces
de Paz.

-Manuel Tejada Vidal, corpo de xestión da Admi-
nistración de Xustiza, Organización Sindical SPJ-
USO.

-Jesús Rodríguez Villares, corpo de xestión da
Administración de Xustiza, Organización Sindical
UXT.

-José Jaime Meilán Rois, corpo de xestión da
Administración de Xustiza, Organización Sindical
CC.OO.

-Manuel Díaz Mato, corpo de xestión da Adminis-
tración de Xustiza, Organización Sindical CSIF.

-Delmiro Durán Garrido, corpo de xestión da
Administración de Xustiza, Organización Sindical
CIG.

-Julio Ignacio Iglesias Redondo, profesor de
Dereito Civil USC.

-Rafael Jimenez Asensio, profesor de Dereito
Constitucional UPF.

-María José López, Avogada, ex-conselleira de
Xustiza da Comunidade Autónoma de Andalucía,
deputada do Parlamento de Andalucía.

-Víctor Moreno Catena, catedrático de Dereito
Procesual UCIII-Madrid.

-Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medici-
na Legal USC.

-Santos Pastor Prieto, catedrático de Economía
UCM.

A comisión contará cun secretario/a que será desig-
nado polo presidente de entre os membros desta.

Cuarto.-Funcionamento.

Para dar cumprimento do seu obxecto, a comisión
establecerá o calendario de sesións, o método de tra-

ballo e, en xeral, decidirá todos aqueles aspectos
que considere necesarios para o bo fin da comisión.

Así mesmo, a comisión, de entre os seus membros,
poderá constituír cantos grupos de traballo ou comi-
sións sectoriais considere necesario para o mellor
desenvolvemento das súas tarefas.

Quinto.-Infraestrutura e medios.

A Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza será a encargada de prover os
medios materiais e persoais requiridos para desen-
volver os traballos da comisión.

Os membros da comisión percibirán as indemniza-
cións que lles correspondan, de acordo co estableci-
do no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indem-
nizacións por razón de servizo ao persoal destinado
na Administración autonómica de Galicia.

Sexto.-Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2008.

José Luis Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo
que se establece a ordenación e o currícu-
lo de bacharelato na Comunidade Autó-
noma de Galicia.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 31, determina que é competencia plena da Comu-
nidade Autónoma galega o regulamento e adminis-
tración do ensino en toda a súa extensión, niveis e
graos, modalidades e especialidades, sen prexuízo
do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis
orgánicas que, conforme o punto primeiro do seu
artigo 81, a desenvolvan.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, no artigo 6.1 do capítulo III determina que se
entende por currículo o conxunto de obxectivos,
competencias básicas, contidos, métodos pedagóxi-
cos e criterios de avaliación de cada unha das ensi-
nanzas reguladas pola citada lei.

Así mesmo, establece que lle corresponde ao Esta-
do fixar cos aspectos básicos do currículo en rela-
ción cos obxectivos, contidos e criterios de avalia-
ción que constitúen as ensinanzas mínimas a que se
refire a disposición adicional primeira, punto 2,
letra c, da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, regu-
ladora do dereito á educación.
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O Real decreto 1467/2007, do 2 de novembro,
establece a estrutura do bacharelato e fixa as súas
ensinanzas mínimas.

A finalidade das ensinanzas mínimas é asegurar
unha formación común ás alumnas e aos alumnos
dentro do sistema educativo español e garantir a
validez dos títulos correspondentes, como indica o
artigo 6.2º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación. A dita formación facilitará a continuida-
de, progresión e coherencia da aprendizaxe en caso
de mobilidade xeográfica.

A Lei orgánica de educación no artigo 6.4º do
capítulo III determina que serán as administracións
educativas as que establezan o currículo das distin-
tas ensinanzas reguladas pola citada lei, do que for-
marán parte os aspectos básicos anteriormente indi-
cados.

Os centros educativos, axentes activos no proceso
de ensino e aprendizaxe, desenvolverán e completa-
rán, se for o caso, o currículo establecido, respon-
dendo ao principio de autonomía pedagóxica, de
organización e xestión, coa finalidade de adecuarse
ás características e á realidade educativa de cada un
deles.

Os obxectivos xerais do bacharelato defínense
para o conxunto da etapa.

Para cada unha das materias que constitúen o
currículo fíxanse os obxectivos, os contidos e os cri-
terios de avaliación.

Neste decreto regúlase, así mesmo, a distribución
horaria semanal para cada unha das materias das
distintas modalidades.

De conformidade co exposto, por proposta da con-
selleira de Educación e Ordenación Universitaria,
no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta
e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988,
do 20 de outubro, e pola Lei 2/2007, do 28 de mar-
zo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia,
oído o Consello Escolar de Galicia e de conformida-
de co ditame do Consello Consultivo e logo de deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia, na súa
reunión do día dezanove de xuño de dous mil oito,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.

Este decreto ten como obxecto establecer a orde-
nación xeral e o currículo do bacharelato, que será
de aplicación en todos os centros docentes que
impartan estas ensinanzas no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º.-Principios e finalidade.

O bacharelato forma parte da educación secunda-
ria, na fase postobrigatoria e ten como finalidade
proporcionarlle ao alumnado a formación, a madurez
intelectual e humana, os coñecementos e habilida-

des que lle permitan desenvolver funcións sociais e
incorporarse á vida activa con responsabilidade e
competencia, así como capacitarse para o acceso á
educación superior.

Artigo 3º.-Obxectivos.

O bacharelato contribuirá a desenvolver nas alum-
nas e nos alumnos as capacidades que lles permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívi-
ca responsable, inspirada polos valores da Constitu-
ción española e do Estatuto de autonomía de Gali-
cia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha socieda-
de xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madurez persoal e social que
lles permita actuar de maneira responsable e autó-
noma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen
de prever e resolver pacificamente os conflitos per-
soais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e
oportunidades entre homes e mulleres, analizar e
valorar criticamente as desigualdades existentes e
impulsar a igualdade real e a non discriminación das
persoas con discapacidade.

d) Reforzar os hábitos de lectura, estudo e discipli-
na, como condicións necesarias para aproveitar efi-
cazmente as aprendizaxes e mais como medio para o
desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na expresión oral coma na escri-
ta, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou
máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar eficazmente e con responsabilidade as
tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do
mundo contemporáneo, os seus antecedentes históri-
cos e os principais factores da súa evolución. Parti-
cipar de forma solidaria no desenvolvemento e
mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnoló-
xicos fundamentais e dominar as habilidades bási-
cas propias da modalidade de bacharelato elixida.

j) Comprender os elementos e procedementos fun-
damentais dos métodos científicos e da investiga-
ción. Coñecer e valorar de forma crítica a contribu-
ción da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das con-
dicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e
o respecto do medio natural e a ordenación susten-
table do territorio, con especial referencia ao territo-
rio galego.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en
equipo, autoconfianza e sentido crítico.

alvaro
Resaltado

alvaro
Resaltado

alvaro
Resaltado



Nº 120 � Luns, 23 de xuño de 2008 12.185DIARIO OFICIAL DE GALICIA

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria,
así como o sentido estético, como fontes de forma-
ción e enriquecemento cultural.

m) Utilizar a educación física e o deporte para
favorecer o desenvolvemento persoal e social e
impulsar condutas e hábitos saudables.

n) Reforzar actitudes de respecto e de prevención
no ámbito da seguridade viaria.

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio mate-
rial e inmaterial de Galicia e contribuír á súa con-
servación e mellora no contexto dun mundo globali-
zado.

Artigo 4º.-Acceso.

1. Poderá acceder ao bacharelato, en calquera das
súas modalidades, o alumnado que posúa algunha
das seguintes titulacións, de acordo cos artigos 44.1º
e 65.1º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación.

a) Título de graduado en educación secundaria
obrigatoria.

b) Título de técnico, obtido tras cursar a formación
profesional de grao medio.

c) Título de técnico deportivo, tras cursar as ensi-
nanzas deportivas de grao medio.

2. Poderá acceder aos estudos do bacharelato na
modalidade de artes o alumnado que estea en pose-
sión do título de técnico de artes plásticas e deseño,
nos termos previstos no artigo 53.2º da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 5º.-Estrutura.

1. O bacharelato comprende dous cursos académi-
cos que poderán ser cursados polo réxime ordinario
ou polo réxime de ensinanzas de persoas adultas en
calquera das súas modalidades: presencial, semi-
presencial ou a distancia.

2. O alumnado poderá permanecer cursando
bacharelato no réxime ordinario, con carácter xeral,
un máximo de catro anos, consecutivos ou non.

3. De acordo co establecido no artigo 34.1º da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o
bacharelato, cunha finalidade formativa, orientadora
e propedéutica, estrutúrase en tres modalidades,
que son as seguintes:

-Artes.

-Ciencias e tecnoloxía.

-Humanidades e ciencias sociais.

4. O bacharelato organizarase en materias comúns,
materias de modalidade e materias optativas.

5. A modalidade de artes organizarase en dúas
vías, a de artes plásticas, deseño e imaxe e a de artes
escénicas, música e danza.

6. As modalidades de ciencias e tecnoloxía e
humanidades e ciencias sociais terán unha estrutura

única. Non obstante, dentro de cada unha delas, a
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria poderá fixar bloques, cun máximo de tres mate-
rias, entre aquelas que configuran a modalidade res-
pectiva, para o conxunto dos dous cursos.

7. O alumnado, no momento da súa inscrición para
cursar bacharelato, deberá optar por unha das moda-
lidades.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria regulará as condicións en que o alumnado
que cursase o primeiro curso de bacharelato nunha
modalidade poida pasar ao segundo curso dunha
modalidade distinta.

As alumnas e alumnos poderán escoller entre a
totalidade das materias propias da modalidade elixi-
da. A súa elección só poderá estar limitada cando
haxa un número insuficiente de alumnas e alumnos
de acordo cos criterios que estableza a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria.

Cando a oferta das materias quede limitada nun
centro por razóns organizativas, a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria poderá auto-
rizar que poidan ser cursadas noutro centro educati-
vo no réxime ordinario ou de ensinanza de persoas
adultas, en calquera das súas modalidades.

8. Os centros docentes que impartan bacharelato
ofrecerán, polo menos, como norma xeral, dúas das
súas modalidades.

A Consellería de Educación establecerá o número
mínimo de alumnas e alumnos necesarios para poder
impartir cada unha das modalidades do bacharelato,
sen menoscabo do principio de equidade na oferta
educativa.

Artigo 6º.-Materias comúns.

1. As materias comúns do bacharelato teñen como
finalidade afondar na formación xeral do alumnado,
aumentar a súa madurez intelectual e humana e
avanzar naquelas competencias que favorezan a
aprendizaxe ao longo da vida.

As materias de lingua galega e literatura I, lingua
galega e literatura II; lingua castelá e literatura I e
lingua castelá e literatura II; lingua estranxeira I e
lingua estranxeira II son materias de aprendizaxes
progresivas; requirirase a superación das de primei-
ro curso para seren avaliadas as de segundo curso.

2. As materias comúns do 1º curso de bacharelato
son:

-Ciencias para o mundo contemporáneo.

-Educación física.

-Filosofía e cidadanía.

-Lingua galega e literatura I.

-Lingua castelá e literatura I.

-Lingua estranxeira I.
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3. As materias comúns do 2º curso de bacharelato
son:

-Historia de España.

-Historia da filosofía.

-Lingua galega e literatura II.

-Lingua castelá e literatura II.

-Lingua estranxeira II.

Artigo 7º.-Materias de modalidade.

1. As materias de modalidade do bacharelato
teñen como finalidade proporcionar unha formación
de carácter específico orientada a un ámbito de
coñecemento amplo que desenvolva as competen-
cias máis vinculadas con este, que prepare para
estudos posteriores e favoreza a inserción nun cam-
po laboral determinado.

2. As materias propias da modalidade de artes son
as seguintes:

a) Artes plásticas, deseño e imaxe:

Primeiro curso:

-Cultura audiovisual.

-Debuxo artístico I.

-Debuxo técnico I.

-Volume.

Segundo curso:

-Historia da arte.

-Técnicas de expresión gráfico-plástica.

-Deseño.

-Debuxo artístico II.

-Debuxo técnico II.

b) Artes escénicas, música e danza:

Primeiro curso:

-Análise musical I.

-Anatomía aplicada.

-Cultura audiovisual.

-Linguaxe e práctica musical.

Segundo curso:

-Artes escénicas.

-Historia da música e da danza.

-Literatura universal.

-Análise musical II.

As materias de debuxo artístico I e debuxo artísti-
co II; debuxo técnico I e debuxo técnico II; análise
musical I e análise musical II son materias de apren-
dizaxes progresivas; requirirase a superación das de
primeiro curso para seren avaliadas as de segundo
curso.

3. As materias da modalidade de ciencias e tecno-
loxía son as seguintes:

Primeiro curso:

-Bioloxía e xeoloxía.

-Debuxo técnico I.

-Física e química.

-Matemáticas I.

-Tecnoloxía industrial I.

Segundo curso:

-Bioloxía.

-Ciencias da Terra e ambientais.

-Debuxo técnico II.

-Electrotecnia.

-Física.

-Matemáticas II.

-Química.

-Tecnoloxía industrial II.

As materias de debuxo técnico I e debuxo técni-
co II; matemáticas I e matemáticas II; tecnoloxía
industrial I e tecnoloxía industrial II son materias de
aprendizaxes progresivas; requirirase a superación
das de primeiro curso para seren avaliadas as de
segundo curso.

Existen materias de modalidade que precisan,
para poder ser cursadas satisfactoriamente, de coñe-
cementos previos, que se xustificarán, ben cursando
as materias que corresponden, ben acreditando os
coñecementos necesarios, mediante o procedemento
que estableza a Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria.

Será preciso acreditar os coñecementos previos
que se indican para matricularse e cursar as mate-
rias seguintes:

-Física de 2º precisa de física e química de 1º.

-Química de 2º precisa de física e química de 1º.

-Electrotecnia de 2º precisa de física e química de 1º.

-Ciencias da Terra e ambientais precisa de biolo-
xía e xeoloxía.

-Bioloxía de 2º precisa de bioloxía e xeoloxía de 1º.

Esta acreditación poderá realizarse tendo aproba-
da a materia correspondente de primeiro ou a través
do procedemento que estableza a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

4. As materias da modalidade de humanidades e
ciencias sociais son as seguintes:

Primeiro curso:

-Economía.

-Grego I.
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-Latín I.

-Historia do mundo contemporáneo.

-Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I.

Segundo curso:

-Economía de empresa.

-Xeografía.

-Grego II.

-Latín II.

-Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II.

-Literatura universal.

-Historia da arte.

As materias de grego I e grego II; latín I e latín II;
matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e mate-
máticas aplicadas ás ciencias sociais II son materias
de aprendizaxes progresivas; requirirase a supera-
ción das de primeiro curso para seren avaliadas as
de segundo curso.

5. O alumnado deberá cursar tres materias propias
de modalidade en cada un dos cursos do bacharela-
to. Das seis materias de modalidade que se deberán
cursar no conxunto dos dous cursos do bacharelato,
polo menos cinco deberán ser da modalidade elixi-
da.

6. O alumnado que opte pola modalidade de artes
deberá cursar cultura audiovisual en 1º e técnicas
de expresión gráfico-plástica en 2º, se elixiu a vía de
artes plásticas; deberá cursar cultura audiovisual en
1º e historia da música e da danza en 2º se elixiu a
vía de artes escénicas.

O alumnado que opte pola modalidade de ciencias
e tecnoloxía deberá cursar matemáticas I en 1º e
matemáticas II en 2º curso.

O alumnado que opte pola modalidade de humani-
dades e ciencias sociais, deberá cursar historia do
mundo contemporáneo en 1º e xeografía en 2º.

Artigo 8º.-Materias optativas.

1. As materias optativas no bacharelato contribúen
a completar a formación do alumnado en aspectos
propios da modalidade elixida ou ampliando a pro-
pia formación xeral.

2. O alumnado cursará unha materia optativa tan-
to no primeiro como no segundo curso do bacharela-
to cunha carga lectiva igual á das materias propias
de modalidade.

3. Os centros docentes ofrecerán materias optati-
vas en conformidade co que estableza a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria. Garanti-
rase que o alumnado poida elixir tamén como mate-
ria optativa unha materia de modalidade.

4. En calquera caso, na oferta de materias optativas
a que se refire a epígrafe anterior os centros ofrece-
rán obrigatoriamente: segunda lingua estranxeira,

tecnoloxías da información e comunicación e música
que serán cursadas nun dos cursos, agás a segunda
lingua estranxeira, que poderá ser cursada nos dous
cursos.

Artigo 9º.-Materias impartidas en lingua galega.

1. No bacharelato impartiranse en galego as mate-
rias comúns seguintes: filosofía e cidadanía e cien-
cias para o mundo contemporáneo en primeiro cur-
so; historia da filosofía e historia de España en
segundo curso. Así mesmo, impartiranse en galego
as materias de modalidade que figuran como obriga-
torias no artigo 7º.6.

2. Ademais das materias establecidas na epígrafe
anterior, o claustro do profesorado dos centros edu-
cativos completará o número de materias que garan-
ta que o alumnado recibe, polo menos, o cincuenta
por cento da docencia en galego, como establece o
artigo 10 do Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo
que se regula o uso e promoción do galego no siste-
ma educativo, e que figurará no proxecto lingüístico
do centro.

3. O bacharelato proporcionaralle a todo o alumna-
do unha boa competencia nas dúas linguas oficiais
co fin de que repercuta, de forma positiva, no seu
uso.

Artigo 10º.-Currículo.

1. Enténdese por currículo do bacharelato o
conxunto de obxectivos, contidos, métodos pedagó-
xicos e criterios de avaliación aplicados a estas ensi-
nanzas.

2. Os departamentos didácticos dos centros educa-
tivos desenvolverán e completarán o currículo do
bacharelato establecido neste decreto. A concreción
do currículo formará parte do proxecto educativo.

3. As actividades educativas no bacharelato
impulsarán e favorecerán a capacidade do alumnado
para aprender de maneira autónoma, para o traballo
en equipo e para aplicar métodos de investigación
apropiados á súa idade de formación.

4. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria promoverá as medidas necesarias para que
nas distintas materias se desenvolvan actividades
que estimulen o interese e hábito de lectura e a
capacidade de expresarse correctamente en público,
así como o uso das tecnoloxías da información e da
comunicación.

Artigo 11º.-Obxectivos, contidos e criterios de ava-
liación.

Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación
que corresponden a cada unha das materias que
conforman o bacharelato son os que se determinan
no anexo I deste decreto.

Artigo 12º.-Distribución horaria.

A distribución horaria semanal que corresponde a
cada unha das materias que constitúen o currículo
do bacharelato é a que se establece no anexo II des-
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te decreto, en función do calendario escolar estable-
cido na disposición adicional quinta da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 13º.-Avaliación.

1. A avaliación da aprendizaxe será continua e
diferenciada segundo as distintas materias e terá en
conta os diferentes elementos que constitúen o
currículo.

2. Será competencia do profesor ou da profesora de
cada materia, ao remate de cada curso, a decisión
sobre a superación ou non, por parte do alumnado,
dos obxectivos establecidos, tomando como referen-
te fundamental os criterios de avaliación.

3. O alumnado que non supere algunha materia
logo da avaliación final do período ordinario poderá
realizar unha proba extraordinaria. A Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria determinará
o calendario para a súa realización.

4. O equipo docente, constituído polas profesoras
e profesores que imparten docencia a cada un dos
grupos de bacharelato, coordinado pola persoa tito-
ra, valorará a evolución de cada alumna e cada
alumno no conxunto das materias, a súa madurez
académica en relación cos obxectivos do bacharela-
to así como, ao final da etapa, as súas posibilidades
de progreso en estudos posteriores.

5. Se no proceso de avaliación continua se adver-
tise que unha alumna ou un alumno non progresa
adecuadamente, o centro educativo, tan pronto como
detecte as dificultades de aprendizaxe, adoptará
medidas de reforzo educativo coa finalidade de que
o alumnado adquira as aprendizaxes necesarias para
continuar satisfactoriamente os seus estudos.

6. Os resultados da avaliación expresaranse
mediante cualificacións numéricas de cero a dez,
sen decimais, e consideraranse negativas as inferio-
res a cinco. A nota media será a media aritmética
das cualificacións de todas as materias, arredondada
á centésima máis próxima e, en caso de equidistan-
cia, á superior. Na convocatoria da proba extraordi-
naria, se o alumnado non se presentase a ela, consig-
narase como non presentado.

7. O profesorado avaliará tanto a aprendizaxe do
alumnado coma o proceso de ensinanza e a súa prác-
tica docente.

8. Os documentos oficiais de avaliación do bacha-
relato son o expediente académico, as actas de ava-
liación, o informe persoal por traslado e o historial
académico. A Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria regulará os procedementos e os
documentos necesarios para levar a cabo a avalia-
ción do alumnado, así como a súa supervisión e cus-
todia.

9. O historial académico de bacharelato e o infor-
me persoal por traslado son os documentos básicos.
Deberán recoller sempre a norma da administración
educativa que establece o currículo correspondente

e, cando teñan que producir efectos fóra do ámbito
da comunidade autónoma, aterase ao disposto no
artigo 36.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

10. As actas de avaliación redactaranse para cada
un dos cursos e pecharanse ao remate do período
lectivo ordinario e logo da convocatoria das probas
extraordinarias. Comprenderán a relación nominal
do alumnado que compón o grupo xunto cos resulta-
dos da avaliación das materias. En segundo curso
figurará o alumnado con materias non superadas do
curso anterior e recollerán a proposta de expedición
do título de bacharel. Serán asinadas por todo o pro-
fesorado do grupo e levarán o visto e prace do direc-
tor ou directora do centro. Os centros privados remi-
tirán un exemplar das actas ao instituto de educa-
ción secundaria a que estean adscritos.

11. O historial académico de bacharelato será
expedido en impreso oficial, levará o visto e prace
do director ou directora e terá valor acreditativo dos
estudos realizados. Recollerá polo menos os datos
identificativos do estudante, as materias cursadas en
cada un dos anos de escolarización e os resultados
da avaliación en cada convocatoria (ordinaria ou
extraordinaria), a nota media do bacharelato, así
como a información relativa aos cambios de centro.

12. O informe persoal por traslado é o documento
en que se consignará a información que resulte
necesaria para a continuidade do proceso de apren-
dizaxe do alumnado cando se traslade a outro centro
sen ter rematado o curso e conterá os resultados das
avaliacións parciais que se realizasen.

13. A obtención e tratamento dos datos persoais do
alumnado, e en especial os contidos nos documentos
oficiais a que se refire esta disposición, a súa cesión
duns centros a outros e a adopción de medidas que
garantan a seguridade e confidencialidade dos
devanditos datos someteranse ao disposto na lexisla-
ción vixente en materia de protección de datos de
carácter persoal e na disposición adicional vixésimo
terceira da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de
educación.

Artigo 14º.-Promoción.

Ao finalizar o 1º curso, e como consecuencia do
proceso de avaliación, o profesorado de cada alum-
na e de cada alumno adoptará as decisións sobre a
súa promoción ao 2º curso tendo en conta que:

a) As alumnas e os alumnos conseguirán a promo-
ción ao 2º curso cando superen todas as materias
cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas mate-
rias como máximo.

b) O alumnado que conseguise a promoción a
segundo curso con materias avaliadas negativamen-
te deberá cursalas ao longo do curso. Os centros
educativos organizarán as actividades de recupera-
ción e avaliación das materias pendentes.
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Artigo 15º.-Permanencia dun ano máis no mesmo
curso.

1. O alumnado que non consiga a promoción ao
segundo curso deberá permanecer un ano máis no
primeiro, e cursarao de novo na súa totalidade se o
número de materias avaliadas negativamente é supe-
rior a catro.

2. As alumnas e alumnos que non consigan a pro-
moción ao segundo curso e teñan tres ou catro mate-
rias avaliadas negativamente poderán optar por:

a) Repetir o curso na súa totalidade

b) Cursar as materias de primeiro curso con avalia-
ción negativa e completar con dúas ou tres materias
de segundo curso que non coincidan no seu horario
coas de primeiro curso suspensas. Estas materias de
segundo curso en ningún caso pertencerán a aquelas
que teñan igual denominación ou que inclúan coñe-
cementos de materias de primeiro curso non supera-
das.

3. A matrícula e avaliación destas materias ás que
fai referencia o punto b da epígrafe anterior terá
carácter condicional, sendo necesario estar en con-
dicións de promocionar ao segundo curso nos termos
establecidos na epígrafe 2 do artigo 14º deste decre-
to, para que as ditas materias poidan ser avaliadas.

4. O alumnado que opte pola alínea b) do punto
anterior, e que sexa menor de idade, deberá contar
coa autorización das súas nais/pais ou titores legais.

5. O alumnado que, ao finalizar o segundo curso,
teña avaliación negativa nalgunhas materias, poderá
matricularse delas sen necesidade de cursar de novo
as materias superadas. A Consellería de Educación
poderá regular as condicións en que o alumnado poi-
da asistir ás clases correspondentes ás materias
superadas.

Artigo 16º.-Titulación.

1. Obterá o título de bacharel o alumnado que cur-
se satisfactoriamente o bacharelato en calquera das
modalidades. Este título terá efectos laborais e aca-
démicos.

2. Para obter o título de bacharel será necesario ter
avaliación positiva en todas as materias dos dous
cursos de bacharelato.

3. O alumnado que finalice as ensinanzas profesio-
nais de música e danza obterá o título de bacharel se
supera as materias comúns do bacharelato, de acor-
do co establecido no artigo 50.2º da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 17º.-Autonomía dos centros.

Tal como queda establecido no artigo 10º.2 deste
decreto, os centros educativos concretarán o currí-
culo, que será incluído no proxecto educativo. A dita

concreción contará, polo menos, cos elementos
seguintes:

a) Contribución aos proxectos lingüístico, lector,
de tecnoloxías da información e comunicación e ao
plan de convivencia do centro.

b) Decisións de carácter xeral sobre a metodoloxía.

c) Criterios sobre a avaliación e promoción do
alumnado.

d) Liñas xerais de atención á diversidade.

Disposicións adicionais

Primeira.-Ensino de relixión.

1. O alumnado maior de idade ou os seus pais/nais
ou titores legais mentres sexa menor decidirán sobre
se cursa ou non ensinanzas de relixión no momento
de formalizar a súa matrícula. O alumnado que opte
por non recibir ensinanzas de relixión permanecerá
nos centros educativos e contará coa debida aten-
ción educativa.

2. O currículo da materia de relixión católica e das
diferentes confesións relixiosas con que o Estado
español ten subscritos acordos de cooperación en
materia educativa será competencia, respectivamen-
te, da xerarquía eclesiástica e das correspondentes
autoridades relixiosas. O seu contido deberá, en cal-
quera caso, ser respectuoso cos dereitos das persoas
marcados na lexislación vixente e nomeadamente co
valor da igualdade entre mulleres e homes.

3. A avaliación da materia de relixión católica rea-
lizarase nos mesmos termos e cos mesmos efectos ca
a das outras materias do bacharelato. A avaliación
doutras confesións relixiosas axustarase ao estable-
cido nos acordos de colaboración en materia educa-
tiva subscritos con elas polo Estado español.

Coa finalidade de garantir o principio de igualda-
de e a libre concorrencia, as cualificacións desta
materia non computarán na obtención da nota media
para os efectos de acceso á universidade, a ciclos
superiores de formación profesional e a outros estu-
dos, nin nas convocatorias para a obtención de bol-
sas e axudas ao estudo en que deban entrar en con-
correncia os expedientes académicos.

Segunda.-Ensinanzas impartidas en linguas
estranxeiras.

1. Os centros educativos poderán impartir algunha
das materias do currículo de bacharelato nunha lin-
gua estranxeira, dentro do programa de seccións
bilingües. Esta decisión quedará expresada no pro-
xecto lingüístico que forma parte do proxecto educa-
tivo de cada centro.

2. Os centros que impartan algunha materia en lin-
gua estranxeira aplicarán en todo caso os criterios
de admisión do alumnado establecidos de forma
xeral, sen incluír criterios lingüísticos.

Terceira.-Correspondencia con outras ensinanzas.

Mentres o Ministerio de Educación e Ciencia non
estableza, con efectos para todo o Estado, o réxime
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de validacións entre materias de bacharelato e mate-
rias das ensinanzas profesionais de música e danza,
así como os efectos que sobre a materia de educa-
ción física deba ter a condición de deportista de alto
nivel e rendemento, serán de aplicación as valida-
cións vixentes.

Cuarta.-Modificación do Decreto 88/1999, do 11 de
marzo, polo que se regula a ordenación xeral das
ensinanzas de educación de persoas adultas e os
requisitos mínimos dos centros.

Modifícase o artigo 30º do Decreto 88/1999, do 11
de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das
ensinanzas de educación de persoas adultas e mais
os requisitos mínimos dos centros, que queda redac-
tado da seguinte forma:

«Cambios de réxime de ensinanza.

a) O alumnado procedente do bacharelato ordina-
rio poderá incorporarse ao bacharelato para persoas
adultas en calquera das súas modalidades, presen-
cial ou a distancia. Igualmente, poderá incorporarse
ao bacharelato ordinario procedente do bacharelato
para persoas adultas. O cambio de réxime de ensi-
nanzas realizarase nos prazos e condicións que esta-
bleza a Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria.

b) O alumnado que se incorpore ao bacharelato
para persoas adultas con materias superadas do
bacharelato ordinario conservará a cualificación
positiva destas no réxime de persoas adultas.

c) O alumnado que se incorpore ao bacharelato
ordinario procedente do bacharelato para persoas
adultas conservará tamén as cualificacións das
materias cursadas e superadas neste.

d) O alumnado poderá matricularse nas ensinanzas
para persoas adultas por ámbito, curso ou bloque
completos, ou por módulos ou materias illadas, de
acordo coa regulación que estableza a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria».

Disposicións transitorias

Primeira.-Aplicación da normativa.

No curso 2008-2009 implantaranse as ensinanzas
correspondentes ao primeiro curso do bacharelato. No
curso 2009-2010 implantaranse as correspondentes
ao segundo curso, de acordo co disposto no Real
decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se estable-
ce o calendario de aplicación da nova ordenación do
sistema educativo. Durante o curso 2008-2009 o
2º curso de bacharelato rexerase polo Decre-
to 231/2002, do 6 de xuño, polo que se modifica o
Decreto 275/1994 (DOG do 15 de xullo de 2002),
polo que se establece o currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.

Segunda.-Validez do libro de cualificacións de
bacharelato.

Os libros de cualificacións de bacharelato terán efec-
tos de acreditación, segundo o establecido na lexisla-
ción vixente, ata a finalización do curso 2007-2008.

Ao finalizar o dito curso, pecharanse mediante
dilixencia oportuna e inutilizaranse as páxinas res-
tantes. Cando a apertura do historial académico
supoña a continuación do anterior libro de cualifica-
cións de bacharelato, reflictirase a serie e o número
deste no historial académico. Estas circunstancias
reflictiranse así mesmo no correspondente expe-
diente académico.

Terceira.-Oferta de modalidades do bacharelato.

Sen prexuízo do establecido no artigo 5º.7 deste
decreto, a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria poderá limitar a oferta de materias
propias da modalidade de ciencias e tecnoloxía
mentres os centros non sexan dotados dos recursos
específicos necesarios para impartir novas materias.

Disposición derrogatoria

Decreto 275/1994, do 29 de xullo, polo que se
establece o currículo do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG do 31 de agosto de
1994).

Decreto 231/2002, do 6 de xuño, polo que se
modifica o Decreto 275/1994 (DOG do 15 de xullo
de 2002).

Decreto 184/2003, do 20 de febreiro, polo que se
modifica o Decreto 275/1994, do 29 de xullo, polo
que se establece o currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 18 de
marzo de 2003).

Orde do 2 de maio de 1996 pola que se publica a
relación de materias optativas do bacharelato, se
establece o currículo destas materias e se regula a
súa oferta (DOG do 30 de maio de 1996).

Artigo 12º.5 do Decreto 133/2007, do 5 de xullo,
polo que se regulan as ensinanzas da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG do 13 de xullo).

Disposicións derradeiras

Primeira.-Desenvolvemento normativo.

Autorízase a persoa titular da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria para ditar as dis-
posicións que sexan necesarias para a execución e
desenvolvemento do establecido neste decreto.

Segunda.-Entrada en vigor.

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

Santiago de Compostela, dezanove de xuño de
dous mil oito.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación
Universitaria
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ANEXO I

INTRODUCIÓN.

Finalizada a educación secundaria obrigatoria, o
alumnado comeza o bacharelato cunha formación
básica na maioría das materias que configuraron os
currículos anteriores do ensino básico.

Inicia unha nova etapa na cal deberá afondar nal-
gunha materia xa iniciada e adquirir os coñecemen-
tos doutras novas, ben sexa entre as comúns, ben
entre as pertencentes á modalidade escollida de
acordo coas súas expectativas de futuro, cos seus
intereses e coas súas capacidades.

Ben que nesta etapa o tratamento das materias ten
que ser máis completo e complexo, cómpre non per-
der de vista o historial académico anterior; será pre-
ciso partir do xa adquirido para, asentado e interio-
rizado, avanzar nunha aprendizaxe máis reflexiva,
crítica e autónoma.

No currículo da etapa anterior as competencias
foron o obxectivo que se pretendía lograr e o referen-
te fundamental para os criterios de avaliación. Nes-
ta nova etapa, aínda sen que figuren neses termos,
deberán estar presentes para continuar no seu
desenvolvemento e permitir un avance máis satisfac-
torio da formación integral que se persegue para
cada persoa, coa mirada posta nunha vida social
adulta ou na continuación de estudos superiores. En
calquera dos dous casos, as competencias serán pre-
cisas ao longo da vida.

No bacharelato, á parte de enriquecerse cos coñe-
cementos das materias comúns e das propias da
modalidade elixida e das optativas, o alumnado terá
que ser quen, de forma progresiva, de buscar infor-
mación nas diversas fontes ao seu alcance, sobre
aspectos académicos ou profesionais, seleccionala
con criterios rigorosos, analizala, interiorizala e
aplicala en contextos diversos.

Terá que ser quen de atopar mecanismos de reso-
lución de problemas no mundo que o rodea.

Terá que ser quen de identificar e adoptar distin-
tas estratexias que lle faciliten en cada momento
adoptar decisións axeitadas fronte aos problemas
que van xurdindo na actualidade na interacción co
contorno.

Terá que ser quen de participar activamente na
mellora da sociedade, con espírito solidario, exer-
cendo os dereitos democráticos de cidadanía.

Terá que ser quen de detectar as súas fortalezas e
carencias de aprendizaxe, de relación e emocionais
e adoptar actitudes de esforzo e perseveranza para
superalas.

En definitiva, precisará ampliar as competencias
que desenvolveu ao longo do ensino básico e conti-
nuar, en distinta forma e medida, ao longo de toda a
vida, tendo presente que a aprendizaxe será necesa-
ria, tanto para a continuación con estudos superiores
como para a súa incorporación na vida adulta.

Todas estas necesidades do alumnado precisan
dunha práctica docente encamiñada aos mesmos
obxectivos.

Será precisa, xa que logo, unha práctica de aula
que fomente o traballo interactivo, cooperativo, rigo-
roso, reflexivo e conectado coa realidade e co uso
das novas tecnoloxías da información e da comuni-
cación. Unha práctica educativa que teña en conta
as diversas fontes de información, que fomente a
transformación da información en formación, que
fomente e participe do espírito crítico, empregando
o xénero como unha das categorías de análise, a
investigación e a innovación, o traballo ben feito e a
autoavaliación.

Será precisa unha práctica docente que non esque-
za a atención á diversidade que, aínda que presente
dificultades, será fonte de enriquecemento mutuo e
nunca fonte de conflito.

MATERIAS DO BACHARELATO.

1-Ciencias para o mundo contemporáneo.

2-Educación física.

3-Filosofía e cidadanía.

4-Historia de España.

5-Historia da filosofía.

6-Lingua galega e literatura I e II.

7-Lingua castelá e literatura I e II.

8-Lingua estranxeira I e II.

9-Análise musical I e II.

10-Anatomía aplicada.

11-Artes escénicas.

12-Cultura audiovisual.

13-Debuxo artístico I e II.

14-Debuxo técnico I e II.

15-Deseño.

16-Historia da arte.

17-Historia da música e da danza.

18-Linguaxe e práctica musical.

19-Literatura universal.

20-Técnicas de expresión gráfico-plásticas.

21-Volume.

22-Bioloxía.

23-Bioloxía e xeoloxía.

24-Ciencias da Terra e ambientais.

25-Electrotecnia.

26-Física.

27-Física e química.

28-Matemáticas I e II.

29-Química.

30-Tecnoloxía industrial I e II.
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31-Economía.

32-Economía de empresa.

33-Grego I e II.

34-Historia do mundo contemporáneo.

35-Latín I e II.

36-Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e II.

37-Xeografía.

CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO

Introdución.

A ciencia e a tecnoloxía son un dos alicerces da
sociedade actual e constitúen o eixe do cambio ace-
lerado en que se ve inmersa a humanidade do sécu-
lo XXI. O seu vertixinoso avance produce cambios
significativos que inciden no proceso constante de
transformación do mundo e afecta o tecido e a estru-
tura social de maneira máis relevante ca outros cam-
pos do saber.

O desenvolvemento científico e tecnolóxico, en
tanto que proporciona unha mellor comprensión da
realidade e aumenta a posibilidade de interactuar
sobre o ambiente, contribúe de forma innegable á
mellora da calidade de vida nas sociedades occiden-
tais. Con todo, non está exento de riscos e incertezas
e suscita problemas sociais e ético–políticos máis
aló dos laboratorios, en canto que a cidadanía se ve
afectada por decisións en que non tomou parte e que
inciden no seu escenario e forma de vida, tanto indi-
vidual coma colectiva.

Para unha sociedade democrática é, xa que logo,
un reto importante a formación dunha sociedade
capaz de comprender e desenvolverse nun mundo en
que a ciencia e a tecnoloxía están cada día máis pre-
sentes e de participar na toma de decisións, con
rigor e fundamento, en cuestións de actualidade e
relevancia social para avanzar cara a un futuro sus-
tentable para a humanidade.

A materia de ciencias para o mundo contemporá-
neo, común para o alumnado de todas as modalida-
des de bacharelato, proponse responder a este desa-
fío e contribuír a que todas as persoas posúan un
coñecemento científico funcional, susceptible de ser
aplicado a contextos diversos; un coñecemento diná-
mico, en sintonía co desenvolvemento da competen-
cia de aprender a aprender, que capacite para adap-
tarse e seguir o ritmo da actualidade científica; un
coñecemento que facilite o desenvolvemento de acti-
tudes, como as de tolerancia e ausencia de dogma-
tismo, e que permita actuar como persoas autónomas
e críticas capaces de argumentar, xustificar as súas
posicións e participar activamente na sociedade.

Desde esta perspectiva, débese abordar a resolu-
ción de problemas abertos, tal e como se presentan
no mundo real e na sociedade actual, conxugando a
aplicación de modelos, teorías e procedementos
científicos básicos coa contribución doutras ciencias
necesarias para comprender a súa complexidade. O
tratamento de cuestións da realidade, cun enfoque

local e global, axudará o alumnado a tomar concien-
cia das distintas dimensións da realidade e fomenta-
rá a súa responsabilidade social.

Na educación secundaria obrigatoria o alumnado
xa estudou materias que lle proporcionan unha cul-
tura científica básica. No bacharelato parte do alum-
nado vai seguir profundando nesta liña. O caracte-
rístico desta materia vai residir no enfoque interdis-
ciplinario, a través da selección de determinados
problemas relacionados con problemas reais, abor-
dados desde enfoques CTS (ciencia-tecnoloxía-
sociedade) que preparen para a participación cida-
dá.

Os contidos da materia están estruturados en blo-
ques. No bloque común recóllense aqueles contidos
que deben estar presentes nalgunha medida no
desenvolvemento de todos os demais, aínda que a
súa distribución e tratamento dependerá da súa per-
tinencia en cada contexto. Os restantes céntranse en
ámbitos nos cales se insire algún problema específi-
co merecedor de interese social. A orixe do universo
e da vida, a saúde, a xestión sustentable do planeta,
así como a biotecnoloxía, as tecnoloxías da comuni-
cación, a nanotecnoloxía e a sociedade do coñece-
mento, son campos que forman parte do noso presen-
te e futuro inmediato e son susceptibles de ser trata-
dos desde unha perspectiva de divulgación científi-
ca, cunha formulación accesible.

É ineludible a necesidade de integrar e ponderar
equilibradamente os contidos de distintos tipos, a
conveniencia de que o alumnado traballe en proxec-
tos de grupo; así como desenvolver as competencias
para o traballo en equipo e a responsabilidade com-
partida na xestión dun proceso de investigación.

Por último, débese ter en conta que os contidos
deberán adaptarse en virtude das necesidades e
intereses do alumnado e dos propios avances cientí-
ficos e tecnolóxicos, para acadar os obxectivos pro-
postos e actuar de acordo cunha ciencia para o mun-
do contemporáneo.

Obxectivos.

Ao longo desta materia o alumnado debe desenvol-
ver as seguintes capacidades:

1. Suscitar preguntas sobre os problemas da socie-
dade actual e do futuro próximo que constitúen unha
prioridade para a investigación tecnocientífica e
identificar os diversos aspectos que neles concorren,
co fin de desenvolver un pensamento crítico e refle-
xivo.

2. Coñecer os elementos dos procesos de investi-
gación e as características das explicacións científi-
cas, partindo de problemas próximos á experiencia,
e poñelos en práctica mediante investigacións sinxe-
las.

3. Seleccionar, comprender, avaliar e utilizar
informacións de tipo científico e tecnolóxico,
incluíndo a identificación de manipulacións ou nes-
gos, entre os que cabe destacar os que fan referencia
ao xénero, para tomar decisións fundamentadas e
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o contexto máis próximo), de tal xeito que sinta a
necesidade de adaptalos e reelaboralos para dar con-
ta de diferentes realidades sociais e históricas.

*Manexar informacións de diferentes tipos (textos
escritos, imaxes, datos estatísticos, mapas) para que
o alumnado obteña información e elabore textos his-
tóricos breves a partir delas.

*Promover a necesidade de buscar outras informa-
cións en fontes diferentes do libro de texto ou dos
materiais da clase (incluídas as TIC), que comple-
menten ou amplíen a información que proporciona o
profesorado.

*Promover o papel activo do alumnado de forma
que participe, exprese opinións, faga presentacións
orais e escritas, etc.

*Crear situacións de ensinanza que permitan a
todas e todos os estudantes compartir e colaborar na
planificación, realización e presentación dos resulta-
dos dun informe ou proxecto.

*Promover o papel activo do alumnado de forma
que participe, exprese opinións e faga presentacións
orais e escritas.

*Deseñar actividades que resulten atractivas para
estudantes con intereses, motivacións e capacidades
diversas, e que contribúan a reducir as desigualda-
des de partida que existen entre eles.

LATÍN I E II

Introdución.

A materia de Latín no bacharelato proporciona as
bases lingüísticas, históricas e culturais precisas
para entender aspectos esenciais da civilización
occidental; permite unha reflexión profunda sobre as
linguas galega e castelá e contribúe eficazmente á
aprendizaxe das linguas modernas de orixe romance
ou doutras influídas polo latín. Constitúe tamén un
coñecemento imprescindible para todas as persoas
que optaron por unha primeira especialización no
campo das humanidades ou das ciencias sociais.

Os contidos propostos para Latín I e II en que se
desenvolve a materia céntranse en dous grandes
ámbitos, a lingua e a cultura, distribuídos en catro
bloques:

Estudo progresivo das características da lingua
latina.

A aprendizaxe da lingua latina e da súa gramática
terá como obxectivo último a comprensión e tradu-
ción de textos literarios orixinais dunha complexida-
de progresiva, para o que é posible partir de textos
adaptados ou elaborados. Segundo se suxire no DCB
de Latín para 4º de ESO, parece recomendable seguir
un método no que as regras morfosintácticas se dedu-
zan da práctica da lectura e da tradución e no que a
súa aprendizaxe sistemática constitúa unha segunda
fase.

Comprensión e interpretación de textos latinos.

Os textos seleccionados responderán a diferentes
épocas e xéneros literarios e poderán presentarse,

tanto na súa forma orixinal, coas adaptacións necesa-
rias para facilitar a súa comprensión, como en tradu-
cións. O profesorado poderá servirse tamén de textos
elaborados graduados que faciliten o acceso progre-
sivo aos textos orixinais.

A práctica da tradución de textos latinos ha contri-
buír tamén á reflexión sobre a lingua propia, buscan-
do a correcta adecuación entre as estruturas lingüís-
ticas de ambas as linguas.

Estudo do léxico latino e a súa pervivencia en gale-
go, castelán e outras linguas modernas.

A adquisición dun vocabulario latino, baseado
nunha frecuencia de uso, constitúe un instrumento
para a comprensión e tradución de textos, ao tempo
que permite mellorar na expresión oral e escrita en
galego e en castelán, así como en linguas estranxei-
ras. Pódese adquirir ese vocabulario básico a través
dos textos traballados, co que a súa aprendizaxe se
realiza nun contexto determinado que facilita a súa
asimilación.

A lectura de textos traducidos e orixinais constitúe
un instrumento privilexiado para pór o alumnado en
contacto coas mostras máis importantes da civiliza-
ción romana: a creación literaria e a produción artís-
tica; a ciencia e a técnica; as institucións políticas,
relixiosas e militares; a vida familiar, a organización
social e a ordenación xurídica. A selección de textos
de xéneros e épocas diversas atenderá ao criterio de
ofrecer unha visión completa e equilibrada da histo-
ria e da sociedade romanas. A sistematización de
todos eses datos extraídos de diversas fontes docu-
mentais, incluídas as que brindan as tecnoloxías da
información e da comunicación, e a súa comparación
constante cos que ofrecen as sociedades actuais per-
mitirán unha valoración razoada da achega de Roma
á conformación do ámbito cultural e político europeo.

As tecnoloxías da información e da comunicación
(TIC) ofrecen novas e atractivas perspectivas no estu-
do da lingua e cultura romanas que convén aprovei-
tar, como o uso de metodoloxías interactivas no estu-
do da lingua latina, procura de textos, imaxes e
vídeos na internet, ferramentas de presentación e
comunicación de resultados, etc.

A gradación dos contidos lingüísticos debe basear-
se no índice de frecuencia, situando no primeiro cur-
so o máis habitual e deixando para o segundo o
menos frecuente. Corresponde ao primeiro a lectura
comprensiva e tradución de textos breves e sinxelos
a través dos cales se asimilarán as estruturas da mor-
foloxía regular, os valores sintácticos máis usuais e
os aspectos básicos da civilización romana. No
segundo curso avanzarase na lectura comprensiva e
tradución de textos de maior complexidade, distin-
guindo neles as características do xénero literario ao
que pertencen, así como o tratamento de aspectos
específicos do legado romano.

Obxectivos.

1. Iniciarse na lectura, interpretación e tradución
de textos de dificultade progresiva, utilizando, para
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este fin, o coñecemento dos elementos morfolóxicos,
sintácticos e léxicos básicos da lingua latina.

2. Reflexionar sobre os elementos substanciais que
conforman as linguas e recoñecer compoñentes signi-
ficativos da flexión nominal, pronominal e verbal
latina nas linguas modernas derivadas do latín ou
influídas por el.

3. Achegarse a textos latinos diversos, orixinais,
adaptados e traducidos, mediante unha lectura com-
prensiva e distinguir as súas características esenciais
e o xénero literario ao que pertencen.

4. Recoñecer elementos da lingua latina que evolu-
cionaron ou que permanecen nas nosas linguas e
aprecialos como clave para a súa interpretación.

5. Buscar información sobre aspectos relevantes da
civilización romana, indagando en documentos e en
fontes variadas, analizalos criticamente e constatar a
súa presenza ao longo da historia.

6. Identificar e valorar as principais achegas da
civilización romana no noso contorno e apreciar a
lingua latina como instrumento transmisor de cultu-
ra.

7. Valorar a contribución do mundo romano na súa
calidade de sistema integrador de diferentes corren-
tes de pensamento e actitudes (éticas e estéticas) que
conforman o ámbito cultural europeo.

LATÍN I

Contidos.

Contidos comúns.

-A lectura, comprensión e tradución de textos lati-
nos: a precisión na expresión en calquera lingua; a
expresión dos matices.

-As relacións políticas e sociais en Roma: orixina-
lidade con respecto a outras culturas anteriores ou
contemporáneas; evolución posterior e influencia na
sociedade occidental. Farase fincapé nas estruturas
políticas, na situación da muller e da infancia e na
escravitude.

-Imbricación cultural entre a antiga Roma e o mun-
do contemporáneo.

A lingua latina.

-Do indoeuropeo ás linguas romances.

-A escritura en Roma. Abecedario, pronunciación
e acentuación.

-Flexión nominal, pronominal e verbal. Formas non
flexivas.

-Sintaxe dos casos. Uso das preposicións máis fre-
cuentes.

-A estrutura da oración. A concordancia. Orde de
palabras. Oracións simples e compostas. Coordina-
ción. Inicio do estudo da subordinación.

Os textos latinos e a súa interpretación.

-Iniciación á lectura comprensiva e ás técnicas de
tradución e comentario de textos latinos.

-Análise morfosintáctica.

-Lectura comprensiva de obras e fragmentos tradu-
cidos con comentario do seu contexto histórico,
social e cultural.

O léxico latino e a súa evolución.

-Aprendizaxe do vocabulario básico latino en fun-
ción da súa frecuencia de uso e da súa relevancia en
galego e castelán.

-Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxi-
ca e semántica do latín ás linguas romances. Pala-
bras patrimoniais e cultismos.

-Expresións latinas incorporadas á lingua coloquial
e literaria.

Roma e o seu legado.

-Sinopse histórica do mundo romano dos séculos
VIII a. C. ao V d. C.

-Organización política e social de Roma. Maxistra-
turas e clases sociais. O dereito romano e a súa per-
vivencia. A relixión. O exército.

-Aspectos máis relevantes da cultura e da vida
cotiá en Roma. O urbanismo e a vivenda, a educa-
ción, a familia, os espectáculos.

-A romanización de Hispania e as súas pegadas.

Criterios de avaliación.

1. Comprender e ser capaz de traducir textos lati-
nos breves e sinxelos, orixinais, adaptados ou elabo-
rados, coa maior fidelidade posible.

Con este criterio preténdese comprobar, a través de
exercicios de comprensión e posterior tradución lite-
ral dun texto, a competencia lingüística en latín e a
capacidade de recoñecer as diversas estruturas
dunha lingua flexiva. Os textos serán breves, orixi-
nais ou elaborados e de dificultade mínima. Poderán
contribuír á valoración da consecución de obxectivos
os exercicios doados de tradución inversa ou de ela-
boración en latín de pequenas mensaxes orais e
escritas.

2. Recoñecer en textos latinos sinxelos os elemen-
tos básicos da morfoloxía regular e da sintaxe da ora-
ción, en función da comprensión do texto latino,
apreciando variantes e coincidencias con outras lin-
guas coñecidas, especialmente co galego e co caste-
lán.

Este criterio pretende comprobar se o alumnado
adquiriu as nocións de morfoloxía e de sintaxe que
lle permitan recoñecer as características dunha lin-
gua flexiva e identificar formas, funcións e elementos
fundamentais, todo iso sempre co obxectivo primor-
dial de comprender e traducir o texto latino. O alum-
nado relacionará eses elementos básicos cos das lin-
guas galega e castelá ou outras coñecidas por el.

3. Ler e comentar textos traducidos de diversos
xéneros ou referentes ao mundo romano e distinguir
aspectos históricos e culturais contidos neles.

Con este criterio preténdese determinar a capaci-
dade de comprender o contido esencial dun texto,
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delimitar as súas partes e establecer a relación entre
elas. O estudante poderá manifestar a súa competen-
cia mediante exercicios de lectura comprensiva de
textos con sentido completo, contrastando os textos
latinos con textos de literatura actual e valorando a
súa vixencia na actualidade.

4. Recoñecer no léxico do galego, do castelán e
doutras linguas faladas na Península palabras de ori-
xe latina e analizar a súa evolución fonética, morfo-
lóxica e semántica, así como deducir regras básicas
de derivación e composición.

Este criterio trata de constatar se o alumnado ten
conciencia de que as linguas faladas na Península
evolucionaron desde o latín, agás o eúscaro, que reci-
biu del importantes achegas léxicas. Deberanse rela-
cionar palabras do galego e do castelán ou doutras
linguas romances cos seus correspondentes étimos
latinos e identificar os cambios fonéticos, morfolóxi-
cos e semánticos producidos no curso da súa evolu-
ción.

5. Identificar os aspectos máis importantes da his-
toria do pobo romano e da súa presenza no noso país
e recoñecer as pegadas da cultura romana en diver-
sos aspectos da civilización actual.

Con este criterio comprobarase o coñecemento do
pasado romano, especialmente centrado na Penínsu-
la Ibérica, e a constatación da súa vixencia no mun-
do actual. Posibles exercicios son o traballo sobre
fontes escritas e iconográficas, sobre pezas conserva-
das nos fondos museísticos e xacementos arqueolóxi-
cos, ou a procura nos medios de comunicación de
referencias ao mundo romano.

6. Planificar e realizar, seguindo as pautas do pro-
fesorado, algún traballo de investigación sobre a pre-
senza do mundo romano no contorno, consultando as
fontes directas (restos arqueolóxicos, epigrafía, tex-
tos antigos) e utilizando as TIC como ferramenta de
organización e comunicación dos resultados.

Este criterio pretende verificar que o alumnado
distingue no seu contorno os elementos do mundo
clásico, recoñecéndoos como herdanza do noso pro-
pio pasado, e que os interpreta correctamente
mediante a utilización selectiva de fontes diversas.
Tamén trata de avaliar a capacidade de indagar nas
fontes directas e tomar contacto cos materiais orde-
nando os datos obtidos e elaborando o traballo
mediante o uso das TIC como ferramentas fundamen-
tais. Neste sentido recoméndase o uso de páxinas
web, blogs, páxinas colaborativas, enciclopedias e
dicionarios en liña, programas de presentacións e
outras ferramentas da internet.

7. Comentar narracións didácticas, novelas históri-
cas, bandas deseñadas ou películas documentais e de
ficción relativas ao mundo romano.

Este criterio pretende que o alumnado practique o
hábito da lectura comprensiva e a visión crítica de
películas documentais e de ficción relacionadas co
mundo romano.

LATÍN II

Contidos.

Contidos comúns.

-Interpretación crítica de textos. A tradución como
técnica. A exactitude na expresión lingüística.

-Valoración do estilo dun texto en función das
peculiaridades do autor e das peculiaridades do tex-
to e do contexto.

-A literatura latina e os xéneros literarios. Influen-
cia da literatura latina na literatura posterior.

-As raíces romanas de Galicia.

A lingua latina.

-Revisión da flexión nominal e pronominal. Formas
menos usuais e irregulares.

-Revisión da flexión verbal regular. Verbos irregu-
lares e defectivos. Formas nominais do verbo.

-Afondamento no estudo da sintaxe casual.

-A oración composta. A subordinación: substanti-
va, adxectiva e adverbial; uso das partículas subordi-
nantes máis frecuentes. Construcións de participio e
de infinitivo.

Os textos latinos e a súa interpretación.

-Afondamento na lectura comprensiva e tradución
de textos latinos achegándose ao seu contexto social,
cultural e histórico.

-Lectura e comentario de obras e fragmentos lati-
nos traducidos relacionados cos diversos xéneros
literarios asimilando as súas características formais.

O léxico latino e a súa evolución.

-Aprendizaxe de vocabulario.

-Formación de palabras latinas. Composición e
derivación. Compoñentes etimolóxicos no léxico das
linguas romances.

-Vocabulario específico de orixe grecolatina usual
nas disciplinas que se estudan no bacharelato.

-Expresións latinas incorporadas á linguaxe culta.

-Uso correcto do dicionario.

Roma e o seu legado.

-Transmisión da literatura clásica.

-Os xéneros literarios latinos e a súa influencia nas
manifestacións posteriores artísticas e literarias con
especial referencia á cultura galega.

-A romanización da Gallaecia. Vestixios en xace-
mentos arqueolóxicos e museos.

Criterios de avaliación.

1. Ser capaz de comprender e traducir de forma
coherente textos latinos pertencentes a diversos
xéneros literarios.

Con este criterio preténdese comprobar o progreso
na práctica da tradución, así como a capacidade de
lectura comprensiva adquirida polo alumnado. Na
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tradución procurarase combinar a fidelidade coa
corrección no estilo, facendo un adecuado uso do
dicionario.

2. Recoñecer en textos latinos orixinais os elemen-
tos básicos da morfoloxía regular e da sintaxe da ora-
ción, en función da comprensión do texto latino,
apreciando variantes e coincidencias con outras lin-
guas coñecidas, especialmente co galego e co caste-
lán.

Este criterio trata de comprobar o coñecemento e
manexo da lingua latina por parte do alumnado, com-
pletando o nivel adquirido no curso anterior median-
te o estudo das irregularidades morfolóxicas de maior
frecuencia e dos procedementos máis habituais de
subordinación propios da lingua latina. O alumnado
debe manifestar o seu avance neste nivel facendo
análises morfosintácticas de textos orixinais de difi-
cultade progresiva e recoñecendo as variantes e coin-
cidencias respecto doutras linguas por el coñecidas.

3. Comparar o léxico latino co das outras linguas de
uso do alumnado, identificando os seus compoñentes
e deducindo o seu significado etimolóxico.

Este criterio trata de avaliar se o alumnado domina
os procedementos de derivación e composición na
formación do léxico latino e se é consciente de que
eses derivados pasaron como tales á lingua que utili-
za. Así mesmo, trátase de comprobar se reflexionou
sobre os procedementos de derivación e composi-
ción, no que xogan un papel preponderante os afixos
de orixe grecolatina.

4. Realizar comentarios de textos traducidos, ana-
lizar as estruturas e trazos literarios deles e recoñe-
cer o papel da literatura clásica nas literaturas occi-
dentais.

Con este criterio preténdese comprobar a identifi-
cación dos elementos esenciais dun texto literario,
formais e de contido, e se se recoñecen os diversos
xéneros polos seus trazos diferenciadores. O comen-
tario versará sobre textos con sentido completo de
diversos xéneros literarios e a súa comparación con
textos da literatura posterior, especialmente a escrita
en galego e castelán nos que sobrevivan trazos, temas
ou tópicos da literatura latina.

5. Planificar e realizar traballos monográficos
manexando fontes de diversos tipos (restos arqueoló-
xicos, inscricións, índices, léxicos, traballos especí-
ficos, etc.) e utilizando as tecnoloxías da información
e a comunicación como ferramenta de organización e
comunicación dos resultados.

Este criterio trata de constatar a capacidade creati-
va do alumnado na planificación, procura, recompi-
lación e sistematización da información, así como o
grao de corrección na expresión oral ou escrita. O
alumnado, guiado polo profesorado, planificará a
actividade, organizará a información, contrastaraa e
intentará formular hipóteses, elaborando o seu traba-
llo mediante o uso das tecnoloxías da información e
da comunicación como ferramentas fundamentais en
todo o proceso e como soporte para a exposición das
súas conclusións. Neste sentido, recoméndase o uso

de páxinas web, blogs, páxinas colaborativas, enci-
clopedias e dicionarios en liña, programas de presen-
tacións e outras ferramentas da internet.

6. Ler obras da literatura latina traducidas.

Con este criterio preténdese que o alumnado capte
a mensaxe contida na obra, as claves do xénero e o
seu contexto histórico. Pode tratarse de obras com-
pletas, traducidas ou adaptadas ao nivel de bachare-
lato, ou ben de antoloxías dunha única ou varias
autorías ou que se articulen ao redor de temas con-
cretos. O que se busca fundamentalmente é potenciar
o hábito de lectura con textos atractivos para o alum-
nado.

Orientacións metodolóxicas.

O enfoque metodolóxico deberá favorecer a capaci-
dade de autoaprendizaxe, de traballar en equipo e
aplicar os métodos apropiados de investigación para
seguir aprendendo ao longo da vida.

-Os textos converteranse no punto de partida para
traballar simultaneamente os aspectos morfosintácti-
cos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co
galego e co castelán, así como os aspectos culturais
relacionados cos textos traballados.

-Proporase unha secuencia de traballo axeitada e
graduada por medio dunha metodoloxía activa, prefe-
rentemente de tipo indutivo-contextual, na que as
normas se convertan en posesión permanente e en
automatismo lingüístico.

-O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvol-
va e afiance as súas propias técnicas de traballo
mediante diversas estratexias.

-Procurarase xerar un clima na aula co que as
alumnas e alumnos sintan a necesidade de participar
activamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe,
asegurándonos de que eses intentos, mesmo se son
erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo.

-Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e
avaliación que comprometan o alumnado e que o
leven a planificar e avaliar as súas realizacións,
identificando os avances e as dificultades, de cara a
autorregular o seu propio e singular proceso de
aprender a aprender.

-Promoverase a participación do alumnado en
pequenos traballos de investigación, coa orientación
precisa para que poida acadar a capacidade de reali-
zar un proxecto de investigación escolar de forma
autónoma.

-Haberá que distinguir niveis de dificultade no
contido e nas actividades para cubrir as diversas
necesidades educativas do alumnado.

-Promoverase a utilización das TIC para informar-
se, aprender e comunicarse e para utilizar con senti-
do crítico, como recurso formativo, materiais de pro-
cedencia diversa.
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especial relevancia as cartográficas, as achegadas
polas tecnoloxías da información e da comunicación
e a observación directa ou en imaxes. Deberán inter-
pretarse, relacionándoas cos coñecementos aprendi-
dos, empregando as técnicas gráficas oportunas.

10. Realizar saídas ao contorno e traballos de cam-
po, formular cuestións ou problemas sobre a área de
estudo, recoller directamente a información e elabo-
rar e presentar un informe estruturado utilizando un
vocabulario xeográfico correcto.

Este criterio trata de avaliar en que medida o alum-
nado é quen de participar na planificación e realizar
un traballo de indagación sobre o terreo. Trátase de
avaliar especialmente a aplicación dos conceptos,
técnicas e destrezas da xeografía á análise e interpre-
tación da realidade próxima.

Orientacións metodolóxicas.

A xeografía no bacharelato debe proporcionarlle ao
alumnado as claves interpretativas para abordar a
complexidade dos procesos territoriais, facilitando
así a comprensión do espazo xeográfico. Algunhas
liñas metodolóxicas, con carácter xeral e aberto,
serán:

-Selección e interpretación de información de
diversas fontes, favorecendo a transformación do
coñecemento cotián en escolar para construír as
explicacións que lle dean coherencia e permitan ela-
borar un discurso argumentado que cumpra cos
requisitos que caracterizan as ciencias sociais.

-Análise de problemas sociais e ambientais rele-
vantes, facilitando a conceptualización teórica por
parte do alumnado e permitíndolle unha mellor com-
prensión do mundo no que vive.

-Potenciar a comprensión da multicausalidade, de
maneira que o alumnado se achegue á complexidade
da realidade xeográfica.

-Utilización de técnicas básicas de análise de pai-
saxes como síntese da realidade xeográfica e plasma-
ción das dinámicas ecoxeográficas, axudando a com-
prensión e contextualización dos procesos espaciais,
en particular, aqueles decisivos na conformación
territorial de Galicia e España.

-Fomento do traballo colaborativo e grupal, estimu-
lando a participación en debates sobre temas rele-
vantes para a comprensión crítica da realidade xeo-
gráfica.

-Análise do contorno, non só como un fin en si mes-
mo, senón, e sobre todo, como medio para reflexionar
sobre os elementos que conforman o territorio, as
súas interaccións e dinámicas, de xeito que se adqui-
ra a capacidade de abstracción espacial e técnicas de
análise aplicables a outros espazos distintos e distan-
tes.

-Saídas didácticas e o traballo de campo como
medio de achegamento directo a unha realidade xeo-
gráfica específica.

-Enfoque interdisciplinar, aproveitando o carácter
globalizador e integrador da materia. Presentación da
información de diferentes linguaxes que inclúan os
aspectos cartográfico, icónico, estatístico e verbal.

-Impulsar o uso das tecnoloxías da información e
da comunicación como instrumento para traballar a
análise espacial, aproveitando en particular a poten-
cialidade que ofrecen en canto a manexo crítico de
diversas fontes; xestión de datos estatísticos; carto-
grafía e fotointerpretación.

-Elaboración de traballos de investigación e de sín-
tese.

ANEXO II 
Distribución horaria 

Materias 1º curso Horas 

Ciencias para o mundo contemporáneo 2 
Educación física 2 
Filosofía e cidadanía 2 
Lingua castelá e literatura 3 
Lingua galega e literatura 3 
Lingua extranxeira 3 
Relixión 1 
De modalidade 3x4 
Optativa 4 

Total 32 
 

Materias 2º curso Horas 

Historia de España 3 
Historia da filosofía 3 
Lingua castelá e literatura 3 
Lingua galega e literatura 3 
Lingua estranxeira 3 
Relixión 1 
De modalidade 3 x 4 
Optativa 4 

Total 32 

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR

Orde do 29 de maio de 2008 pola que se
declara de interese galego e se ordena a
inscrición no Rexistro de Fundacións de
Interese Galego da Fundación Purifica-
ción Dapena Portas.

Visto o expediente de recoñecemento de interese
galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de
Interese Galego da Fundación Purificación Dapena
Portas.

Supostos de feito.

Primeiro.-A fundación solicitou a clasificación e a
inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese

alvaro
Resaltado

alvaro
Resaltado

alvaro
Resaltado




