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PREMIOS EXTRAORDINARIOS AO RENDEMENTO 
ACADÉMICO NA ESO 2018 

 

Orde do 26 de abril de 2018 

Número e características dos premios  
1. Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios.  
2. Cada premio estará dotado con 750 €.  
3. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma 

acreditativo. 

Requisito de participación  
 Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota 
media igual ou superior a 9,00 puntos. Esta nota media será a media aritmética das 
cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa.  
 
Forma e prazo de presentación de solicitudes  
O prazo de presentación de solicitudes: desde o 7 de xuño ao 6 de xullo. 
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario 
normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera 

dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 

réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 

utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou 

no anexo I da orde. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se 

consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo. 

Realización da proba para a obtención do premio 
1. A proba realizarase o 6 de setembro e está estruturada en 2 partes. Cada parte da 
proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.  
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.  
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. 
– Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas 
ás Ensinanzas Aplicadas. 
– Unha materia destas (a escoller): Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Física e Química, 
Latín, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, Iniciación á Actividade 
Emprendedora e Empresarial ou Tecnoloxía. 

2. Cada unha das materias cualificarase entre 1 e 10, utilizando un só decimal.  
3. Para poder aspirar ao premio, deberanse obter, como mínimo, cinco puntos en cada 

unha das materias. 

Información aos/ás interesados/as  
A relación do alumnado admitido e excluído e as puntuacións obtidas polos candidatos e 
candidatas publicaranse no portal educativo http://www.edu.xunta.gal 
 e na páxina de inicio da aplicación https://www.edu.xunta.es/premioseso (aquí tamén 
podes ver modelos de probas de anos anteriores). 
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