
PREMIOS  EXTRAORDINARIOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBRIGATORIA  AO  RENDEMENTO
ACADÉMICO. CONVOCATORIA 2018/19 (DOG 29 de maio de 2019)

DESTINATARIOS:  Alumnado que  finalizase os estudos de Educación Secundaria Obrigatoria
no ano académico 2018/2019.

Os REQUISITOS para optar a estes premios son:

1.  Ter  cursado  durante  o  ano  académico  2018/19  cuarto  curso  de  educación  secundaria
obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
2.  Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación
secundaria.
3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media
igual ou superior a 9,00 puntos. A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición
adicional  quinta  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do
29 de xuño de 2015).

RECOÑECEMENTO.
1-Poderase conceder ata un máximo de 20 premios. 
2.-Cada premio estará dotado con 750 euros cada un. 
3. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma acredi tativo e o/a
secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico anotará nel a
distinción. 
4. A obtención destes premios non supón incompatibilidade coa obtención doutros.

FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

O PRAZO de presentación de solicitudes será  dun mes;  comezará  o día 6 de xuño de 2019 e
rematará o día 5 de xullo de 2019.

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

As solicitudes (anexo I) presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario
normalizado dispoñible  na  sede electrónica  da  Xunta  de Galicia,  (https://sede.xunta.gal).  Será
imprescindible  cubrir  previamente  os  datos  na  aplicación  que  se  atopa  no enderezo
https://www.edu.xunta.es/premiosedu  desde  onde  deberá  xerarse  o  formulario  normalizado
cuberto cos datos correspondentes.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para  a  presentación  electrónica  deste  procedemento,  a  sede  electrónica  da  Xunta  de  Galicia
dispón de instrucións  de axuda que deberán ser  observadas en todo momento polas  persoas



solicitantes. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o
proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao
enderezo electrónico 012@xunta.gal

Se as dúbidas están relacionadas coa presente convocatoria, poderán facer as súas consultas no
enderezo electrónico premios@edu.xunta.es

A simple presentación da solicitude leva implícita a aceptación plena de todas as bases desta
convocatoria,  e  constitúe  unha  manifestación  expresa  de  que  a  persoa  solicitante  reúne  os
requisitos exixidos para participar no procedemento, así como de que son veraces os datos que
consigne nela.

COMPROBACIÓN DE DATOS.

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos 
seguintes documentos elaborados polas administracións públicas.

REALIZACIÓN DA PROBA PARA A OBTENCIÓN DO PREMIO

O  alumnado  deberá  realizar  unha  proba  que  terá  carácter  único  en  todo  o  territorio  da
Comunidade, realizándose de forma simultánea nas distintas sedes.
 
Serán  admitidos  ás  probas,  condicionalmente,  os  alumnos  e  as  alumnas  que  na  data  da  súa
celebración estén pendentes de resolución de emenda da solicitude de inscrición.

A celebración da proba terá lugar o día 5 de setembro de 2019 e realizarase nos lugares e no
horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no  Diario Oficial de Galicia, e no
portal  educativo  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional
(https://www.edu.xunta.gal).
 
As persoas candidatas deberán realizar as probas, con carácter xeral, na provincia a que pertenza
o centro educativo en que se atope o seu expediente académico. A Dirección Xeral de Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa  poderá  autorizar  cambios  de  sede  por  causas
debidamente xustificadas.

 Para  a  realización  das  probas,  as  persoas  candidatas  acreditarán  a  súa  identidade  co  DNI,
pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito.



ESTRUTURA DA PROBA.

A proba estruturarase en dúas partes:

a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso:
Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Primeira Lingua Estranxeira, agás no
caso de alumnado con exención en Lingua Galega e Literatura, que quedará exento da realización
da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.

b)  Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas, de
tres materias do currículo de cuarto curso:
– Xeografía e Historia.
–  Unha materia  xeral  do  bloque de materias  troncais cursada  polo  alumnado:  Matemáticas
Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.
– Unha materia a escoller de entre as materias de opción do bloque de materias troncais  cursada
polo  alumnado:  Bioloxía  e  Xeoloxía,  Economía,  Física  e  Química,  Latín,  Ciencias  Aplicadas  á
Actividade Profesional, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, ou Tecnoloxía.

2. Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

3. Cada unha das materias cualificarase entre 1 e 10, utilizando un só decimal.

4. Para poder aspirar ao premio, deberanse obter, como mínimo, cinco puntos en cada unha das
materias.

5. A puntuación de cada parte da proba obterase mediante a suma das puntuacións das materias
que a compoñen. No caso de alumnado con exención en Lingua Galega e Literatura só computarán
na  primeira  parte  da  proba  as  puntuacións  de  Lingua  Castelá  e  Literatura  e  Primeira  Lingua
Estranxeira.

6. A puntuación final será a suma das puntuacións obtidas en cada parte da proba

REALIZACIÓN DAS PROBAS: As probas realizaranse nos lugares e datas que se darán a coñecer
mediante  resolución  publicada  no  Diario  Oficial  de  Galicia,  e  na  páxina  web
https://www.edu.xunta.es/premioseso 

PERIODOS DE RECLAMACIÓN.

O  tribunal  fará  públicas  as  puntuacións  obtidas  polos  candidatos  e  candidatas  nos  lugares
relacionados no artigo 17 desta orde.

 O  alumnado  examinado,  ou  os  seus  pais/nais  ou  representantes  legais,  poderá  presentar
reclamación contra a puntuación obtida,  no prazo de dez días a partir  do seguinte ao da súa
publicación.



A reclamación presentarase preferiblemente por vía electrónica a través do anexo II
dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Opcionalmente,  a  reclamación poderase presentar  presencialmente en calquera  dos lugares  e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para  a  presentación  da  reclamación  poderase  empregar  calquera  dos  mecanismos  de
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de
usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

Ademais, poderase adiantar o envío por correo electrónico ao enderezo premios@edu.
xunta.es
 
As probas sobre as que se solicitase esta reclamación serán revisadas por un profesor ou profesora
especialista distinto ao que realizou a primeira corrección.

 A puntuación final resultará da media aritmética das puntuacións obtidas nas dúas correccións.
No suposto de que existise unha diferenza de 2 ou máis puntos entre elas, o tribunal efectuará, de
oficio, unha terceira corrección e a puntuación final será a media aritmética das tres

OUTROS DATOS DE INTERESE.
A  relación  do  alumnado  admitido  e  excluído  e  as  puntuacións  obtidas  polos  candidatos  e
candidatas publicaranse no portal educativo https://www.edu.xunta.es e na páxina de inicio da
aplicación https://www.edu.xunta.es/premioseso 

Ademais da información recollida no  Diario Oficial de Galicia,  (  29 de maio 2019) o alumnado
poderá informarse nos seguintes enlaces: 

 Portal educativo https://www.edu.xunta.gal. 
 Web  Xunta  coa  información:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190529_eso_rendemento.pdf
 Aplicación  web  da  Xunta  de  Galicia  para  facer  a  solicitude  .

https://www.edu.xunta.es/premiosedu/Podes  consultar  a  orde  da  convocatoria,  acceder  a
modelos de probas de anos anteriores e realizar a solicitude de inscrición. 

Para realizar unha solicitude hai que facer o seguinte:

1. Cubrir a solicitude:

Para facer a solicitude hai que entrar na aplicación premiosedu con usuario de Chave 365 ou con
certificado  dixital. Despois  de  acceder  á  aplicación premiosedu,  hai  que  seleccionar  aopción
de menú  “Solicitudes”. Deseguido aparecerá  unha  pantalla con  lapelas na  que  hai
que comprobar e/ou cubrir  os  datos persoais e  de  contacto, os datos  académicos  e osméritos a
alegar. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Solicitudes”. Nesta lapela hai
que premer  no  botón  “Engadir” e  completar o  resto  de informaciónrelativa  á solicitude. Unha
vez cuberta  a  solicitude hai  que gardar o borrador  da  mesma para  poder  facer  a  presentación
electrónica.

https://www.edu.xunta.es/premiosedu/
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190529_eso_rendemento.pdf
https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365


 2. Asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico:

Para  asinar e  facer  a  presentación  electrónica  da  solicitude  deberase acceder  ao  borrador
da mesma na  aplicación premiosedu e  a  continuación  premer  no  botón “Presentar E  Firmar
En Sede Electrónica” que enlazará coa sede  electrónica da  Xunta  de  Galicia previa  autenticación
mediante Chave 365 ou certificado dixital.

Unha  vez  dentro  da sede  electrónica  atoparase  a  solicitude  xa  cuberta. A
continuación, poderase achegar a documentación para a cal non se autorizou a consulta por parte
da administración e outra documentación que se considere oportuno.

Para  dúbidas  relacionadas  coa  convocatoria  poderán  facer  as  súas  consultas  no  enderezo
electrónico premios@edu.xunta.es

                                                  En Monterroso a 4 de xuño de 2019.
                                                       A Xefa do Departamento de Orientación


