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I. Disposicións xerais
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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.
I
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade
de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de
calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades.
Coa finalidade de establecer as condicións propicias para afondar nos cambios metodolóxicos necesarios para alcanzar aqueles obxectivos, a Lei orgánica 8/2013, do 9 de
decembro, deulle unha nova redacción ao artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, para definir o currículo como a regulación dos elementos que determinan
os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. O currículo estará
integrado polos obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa; as competencias, ou
capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa
educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de proCVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

blemas complexos; os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e
á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a descrición
das prácticas docentes como a organización do traballo dos/das docentes; os estándares
e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición
das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. Os
contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o
alumnado.
O novo artigo 6 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, define a distribución de competencias entre as administracións educativas e, mesmo, con respecto aos centros docentes. Nesta distribución competencial correspóndelle ao Goberno do Estado, entre outras
funcións, o deseño do currículo básico en relación cos obxectivos, competencias, contidos,
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criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional das
titulacións ás que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.
O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, establece que é competencia
plena da Comunidade Autónoma o regulamento e a administración 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 apartado primeiro do seu
artigo 81, o desenvolvan.
II
Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación secundaria obrigatoria
e do bacharelato no sistema educativo galego, dentro do marco de distribución de competencias da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, e en atención á nova configuración curricular
que establece o agrupamento de materias en tres bloques: troncais, específicas e de libre
configuración autonómica. O currículo, así mesmo, regula a relación entre os obxectivos,
os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables e as competencias clave nas diferentes materias.
O primeiro bloque, correspondente ás materias troncais, trata de garantir os coñecementos e as competencias que permitan adquirir unha formación sólida e continuar con
aproveitamento as etapas posteriores naquelas materias que deben ser comúns a todo o
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alumnado e que, en todo caso, deben ser avaliadas nas avaliacións finais de etapa. Neste bloque correspóndelle ao Goberno do Estado a determinación dos contidos comúns,
os estándares de aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación, así como o horario
lectivo mínimo. Pola súa banda, á comunidade autónoma correspóndelle complementar e
secuenciar en cursos os contidos, adaptándoos á nosa realidade, realizar recomendacións
metodolóxicas, completar os criterios de avaliación e fixar o horario lectivo máximo. Os
centros docentes poderán completar contidos, e deseñar e implantar métodos pedagóxicos
e didácticos propios.
O bloque de materias específicas permite unha maior autonomía á hora de fixar horarios
e contidos das materias. O Goberno do Estado determina os estándares de aprendizaxe
avaliables e os criterios de avaliación, e correspóndelle á comunidade autónoma establecer os contidos, complementar os criterios de avaliación, realizar recomendacións metodolóxicas e fixar o horario correspondente. Os centros docentes poderán complementar os
contidos, e deseñar e implantar métodos pedagóxicos e didácticos propios.
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O bloque de materias de libre configuración autonómica supón o maior nivel de autonomía. Nestas materias, a comunidade autónoma establece os contidos e os estándares de
aprendizaxe avaliables, os criterios de avaliación e o horario, así como as recomendacións
metodolóxicas. Os centros docentes poderán complementar os contidos e configurar a
súa oferta formativa, ademais de deseñar e implantar métodos pedagóxicos e didácticos
propios, e determinar a carga horaria. Neste bloque encádrase o desenvolvemento curricular da disciplina de Lingua Galega e Literatura, competencia exclusiva da comunidade
autónoma, á que lle corresponde un tratamento análogo ao da disciplina de Lingua Castelá
e Literatura, tratamento que se enmarca dentro do establecido no Decreto 79/2010, do 20
de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua interactúa e se
enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver destrezas e capacidades que son a base da competencia en comunicación lingüística. Isto, e a alusión
igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes xeitos de expresarse
e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da interculturalidade.
Xa que logo, tanto na educación secundaria obrigatoria como no bacharelato é especialmente salientable que a aprendizaxe das distintas linguas establecidas no currículo destas
etapas se trate de xeito integrado, e dea continuidade ao proceso de fomento do interese
por outras linguas e culturas distintas da propia e promovan o respecto cara ás persoas
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falantes desas linguas.
III
En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento
Europeo e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, neste decreto incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola Unión Europea.
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para
a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a
inclusión social e o emprego”.
Este decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas
nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación,
que van supor un importante cambio nas tarefas que teñen que resolver os alumnos e as
alumnas, e propostas metodolóxicas innovadoras. Unha competencia supón a combina-
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ción de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente
para lograr unha acción eficaz. Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas
sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través
do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse
como “un saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais
e profesionais.
A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o
seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial
débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non
formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren
nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de
desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.
Para lograr este proceso de cambio curricular cómpre favorecer unha visión interdisciplinar e, de xeito especial, posibilitarlle unha maior autonomía á función docente, de forma
que permita satisfacer as demandas dunha maior personalización da educación. O papel
do persoal docente é fundamental, pois debe ser quen de deseñar tarefas ou situacións de
aprendizaxe que posibiliten a resolución de problemas e a aplicación dos coñecementos
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

aprendidos, xa que os contidos están subordinados á acción.
As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias, recollidas nos anexos I, II e III, constrúense a partir dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada materia. Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses
estándares conéctanse coas competencias clave. Por outra banda, os criterios de avaliación describen o que se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos
non son máis que os medios para os alcanzar.
En cada materia, os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia
nin implica unha organización pechada; pola contra, permite organizar de diferentes formas
os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis adecuada ás características das
aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas a quen van dirixidos.
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As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado.
As situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento deberán incorporar tarefas que contextualicen as aprendizaxes e que permitan avanzar en máis dunha
competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico deberá sustentarse nas referidas
situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os contidos se convertan en coñecementos aplicables con eficacia. Neste deseño é responsabilidade do centro docente e do
profesorado a adecuada selección da metodoloxía, que deberá ser variada e adecuada ás
características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas.
As actividades de aprendizaxe integradas poden incluír elementos curriculares procedentes de distintos bloques. Á súa vez, estes elementos poderán formar parte de diferentes
actividades e, co obxecto de mellorar os resultados, esas actividades poderán ter carácter
interdisciplinar.
O feito de tratar simultaneamente, nunha mesma actividade, contidos de bloques distintos e, mesmo, de materias diferentes, halle permitir ao profesorado determinar a conveniencia de avaliar a totalidade ou só unha parte das competencias clave relacionadas con
cada estándar de aprendizaxe. Corresponderalle ao centro docente velar por un tratamento equilibrado das competencias clave nas programacións didácticas.
A posta en práctica desta recomendación deu lugar á aprobación polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen
as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación
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primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.
O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de avaliación e
a súa concreción nos estándares de aprendizaxe avaliables. No deseño das situacións de
aprendizaxe tomaranse en consideración todos os elementos do currículo, entre eles os
procedementos e os instrumentos de avaliación, así como os criterios de cualificación que
permitan avaliar tanto os resultados da materia como o nivel competencial alcanzado polos
alumnos e as alumnas.
IV
O recoñecemento dunha maior autonomía dos centros docentes establécese neste
decreto dun xeito efectivo, aumentando a súa capacidade de decisión na definición do
currículo, coa posibilidade de definir, nas condicións que determina a consellería con competencias en materia de educación, a oferta de materias do bloque de materias de libre
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configuración autonómica, e, deste xeito, adaptar a súa oferta educativa ao seu contexto
socioeducativo.
Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio das facultades outorgadas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, consultado o Consello Escolar de
Galicia, de acordo co Consello Consultivo e logo da deliberación do Consello da Xunta de
Galicia, na súa reunión do vinte e cinco de xuño de dous mil quince,
DISPOÑO:
TITULO PRELIMINAR
Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
1. Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto nos
artigos 6 e 6 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 3 do Real
decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.
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2. Así mesmo, ten por obxecto regular a ordenación das ditas etapas educativas, de
acordo coa disposición final sexta da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
3. Este decreto será de aplicación nos centros docentes correspondentes ao ámbito de
xestión da Comunidade Autónoma de Galicia.
Artigo 2.

Currículo

1. Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de
ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas.
2. O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, e pola metodoloxía didáctica.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 120

Luns, 29 de xuño de 2015

Páx. 25440

3. Para os efectos deste decreto, entenderase por:
a) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar
o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin.
b) Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de
cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades
e a resolución eficaz de problemas complexos.
c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de
competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas
en que participe o alumnado.
d) Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado.
Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.
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e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación
que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe
saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e
avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.
f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.
4. O currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes correspondentes ao ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia será o que
se recolle para as distintas materias nos anexos I, II e III deste decreto.
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Competencias clave

1. Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes:
a) Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).
2. A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación
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secundaria obrigatoria e do bacharelato.
3. Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística, da
competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
4. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo
tempo.
Artigo 4. Elementos transversais
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e
constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.
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2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero
ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de
trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que
sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto
ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención
do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de
xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de
calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu
como feito histórico.
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Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a
visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.
3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para
que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e
a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa,
o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as
alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade
de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as
normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o
diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico
e as súas secuelas.
Artigo 5. Autonomía dos centros docentes
1. Os centros docentes, dentro do marco establecido pola consellería con competencias
en materia de educación, desenvolverán a súa autonomía pedagóxica e organizativa, fa-
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vorecerán o traballo en equipo do profesorado e estimularán a actividade investigadora a
partir da súa práctica docente.
2. Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo
e as medidas de atención á diversidade establecidas pola consellería con competencias
en materia de educación, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade
educativa, coa finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que
teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade
de aprender por si mesmo e promovan o traballo en equipo.
3. O proxecto educativo do centro recollerá os valores, os obxectivos e as prioridades
de actuación. Así mesmo, incorporará a concreción dos currículos establecidos pola consellería con competencias en materia de educación que lle corresponda fixar e aprobar ao
claustro, así como o tratamento transversal nas materias da educación en valores e outras
ensinanzas.
Artigo 6.

Participación de pais, nais e titores/as legais no proceso educativo

1. De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo,
reguladora do dereito á educación, e no artigo 6 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia
e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou os/as titores/as legais deberán
apoiar e participar na evolución do proceso educativo dos/das seus/súas fillos/as ou tutelados/as, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar
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nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu
progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos exames
e documentos das avaliacións que se lles realicen aos/ás seus/súas fillos/as ou tutelados/
as, sen prexuízo do respecto ás garantías establecidas na Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal, e demais normativa aplicable en
materia de protección de datos de carácter persoal.
2. Os centros docentes promoverán compromisos coas familias e co propio alumnado,
nos que se especifiquen as actividades que uns e outros se comprometen a desenvolver
para facilitar o progreso educativo.
Artigo 7.

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

1. Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe,
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trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades
intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de
historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin
de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os
obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado.
Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
2. A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo rexerase polos principios de normalización e inclusión, e asegurará a súa non-discriminación e
a igualdade efectiva no acceso e na permanencia no sistema educativo.
3. A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, realizaranse
do xeito máis temperán posible, nos termos que determine a consellería con competencias
en materia de educación. Os centros docentes deberán adoptar as medidas necesarias
para facer realidade esa identificación, valoración e intervención.
4. Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación establecer
as condicións de accesibilidade e deseño universal, e os recursos de apoio que favorezan
o acceso ao currículo do alumnado con necesidades educativas especiais, e adaptar os
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instrumentos e, de ser o caso, os tempos e os apoios que aseguren unha correcta avaliación deste alumnado.
A consellería con competencias en materia de educación, coa finalidade de facilitar a accesibilidade ao currículo, establecerá os procedementos oportunos cando cumpra realizar
adaptacións significativas dos elementos do currículo, coa finalidade de atender o alumnado con necesidades educativas especiais que as precise. Estas adaptacións realizaranse
procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua
e a promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións.
En calquera caso, o alumnado con adaptacións curriculares significativas deberá superar a
avaliación final para poder obter o título correspondente.
5. A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como
tal segundo o procedemento e nos termos que estableza a consellería con competencias
en materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente.
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Esta flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos superiores como a ampliación de contidos e competencias do
curso corrente, así como outras medidas.
6. Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás necesidades do alumnado con altas capacidades intelectuais, que lle corresponde
adoptar á consellería con competencias en materia de educación, permitirán desenvolver
ao máximo as capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo
de aprendizaxe, así como o do alumnado especialmente motivado pola aprendizaxe.
TÍTULO I
Educación secundaria obrigatoria
CAPÍTULO I
Principios e obxectivos
Artigo 8.

Principios xerais

1. A educación secundaria obrigatoria ten carácter obrigatorio e gratuíto, e constitúe,
xunto coa educación primaria, a educación básica.
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2. Na educación secundaria obrigatoria prestarase especial atención á orientación educativa e profesional do alumnado.
3. A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación
común e de atención á diversidade do alumnado. As medidas de atención á diversidade
nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado, ao logro dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e á adquisición das
competencias correspondentes, e non poderán, en ningún caso, supor unha discriminación
que lle impida alcanzar os devanditos obxectivos e competencias, e a titulación correspondente.
Artigo 9. Finalidade
A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de
estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a
súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas
na vida como cidadáns e cidadás.
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Obxectivos da educación secundaria obrigatoria

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre
as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e
como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,
tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e
no estudo da literatura.
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes
de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental
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para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
Artigo 11. Principios metodolóxicos
1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a
consideración da atención á diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común.
Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo.
De conformidade co establecido no artigo 26.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, a consellería con competencias en materia de educación establecerá as
condicións que permitan que, nos primeiros cursos da etapa, o profesorado coa debida
cualificación imparta máis dunha materia ao mesmo grupo de alumnos e de alumnas.
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2. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos
e das competencias correspondentes.
3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros
do equipo docente de cada grupo.
4. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que
desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias.
5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado,
entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as
e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades
de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares.
6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. De
acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información
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e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en
todas as materias.
7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias.
8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e
aprendizaxe.
9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo
tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar.
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10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da
súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa
plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos
sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a
terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística,
de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.
De conformidade co establecido no artigo 26.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na ensinanza e avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con discapacidade, en especial para aquel
que presenta dificultades na súa expresión oral. Estas adaptacións en ningún caso se terán
en conta para minorar as cualificacións obtidas.
CAPÍTULO II
Organización
Artigo 12. Organización xeral
A etapa de educación secundaria obrigatoria abrangue dous ciclos, o primeiro con tres
cursos escolares, e o segundo con un. Estes catro cursos seguiranse ordinariamente entre
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os doce e os dezaseis anos de idade.
O segundo ciclo, ou cuarto curso, da educación secundaria obrigatoria terá un carácter
fundamentalmente propedéutico.
A etapa de educación secundaria obrigatoria organízase en materias que, á súa vez, se
organizan en troncais, específicas e de libre configuración autonómica.
Artigo 13. Organización do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria
1. Os alumnos e alumnas deben cursar as seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Cursos primeiro e segundo:
1º) Bioloxía e Xeoloxía, no primeiro curso.
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2º) Física e Química, no segundo curso.
3º) Xeografía e Historia, en ambos os dous cursos.
4º) Lingua Castelá e Literatura, en ambos os dous cursos.
5º) Matemáticas, en ambos os dous cursos.
6º) Primeira Lingua Estranxeira, en ambos os dous cursos.
b) Curso terceiro:
1º) Bioloxía e Xeoloxía.
2º) Física e Química
3º) Xeografía e Historia.
4º) Lingua Castelá e Literatura.
5º) Primeira Lingua Estranxeira.
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Ademais, como materia de opción en terceiro curso, no bloque de materias troncais
deberán cursar ou ben Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas, ou ben Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, segundo elección dos pais, das nais, dos/
das titores/as legais ou, de ser o caso, dos alumnos e das alumnas.
2. O alumnado debe cursar as seguintes materias do bloque de materias específicas en
cada un dos cursos:
a) Educación Física.
b) Relixión, ou Valores Éticos, segundo elección dos pais, das nais, dos/das titores/as
legais ou, de ser o caso, dos alumnos ou das alumnas.
c) Ademais das materias indicadas nas alíneas a) e b), o alumnado cursará as seguintes
materias do bloque de materias específicas:
1º) Primeiro curso:
A) Educación Plástica, Visual e Audiovisual.
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B) Segunda Lingua Estranxeira.
2º) Segundo curso:
A) Música.
B) Tecnoloxía.
C) Segunda Lingua Estranxeira.
3º) Terceiro curso:
A) Música.
B) Tecnoloxía.
C) Educación Plástica, Visual e Audiovisual.
D) Unha materia a elixir entre Segunda Lingua Estranxeira e Cultura Clásica.
3. No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas
deben cursar a materia de Lingua Galega e Literatura, que terá un tratamento análogo no
centro ao da Lingua Castelá e Literatura, de xeito que se garanta a adquisición das correspondentes competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o establecido no
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artigo 7 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
A consellería con competencias en materia de educación poderá ofertar outras materias
de libre configuración autonómica elixibles polo centros docentes dentro do horario de libre
configuración e opcionais para os alumnos e as alumnas.
4. No horario establecido como de libre configuración os centros docentes poderán optar por dedicalo ao afondamento e/ou reforzo dalgunha das materias recollidas neste artigo, por establecer outra ou outras materias que determine o centro docente, segundo o
seu proxecto educativo e logo da autorización da consellería con competencias en materia
de educación, ou por impartir algunha das materias de libre configuración autonómica elixibles polos centros docentes. En todo caso, respectarase o tratamento análogo das linguas
cooficiais e os criterios de equilibrio establecidos no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para
o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
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Organización do cuarto curso de educación secundaria obrigatoria

1. Os pais, as nais, os/as titores/as legais ou, de ser o caso, os alumnos e as alumnas
poderán escoller cursar o cuarto curso da educación secundaria obrigatoria por unha das
dúas seguintes opcións:
a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao bacharelato.
b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional.
Para estes efectos, non serán vinculantes as opcións cursadas en terceiro curso de
educación secundaria obrigatoria.
O alumnado deberá poder lograr os obxectivos da etapa e alcanzar o grao de adquisición das competencias correspondentes tanto pola opción de ensinanzas académicas
como pola de ensinanzas aplicadas.
2. Na opción de ensinanzas académicas, os alumnos e as alumnas deben cursar as
seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Xeografía e Historia.
b) Lingua Castelá e Literatura.
c) Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas.
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d) Primeira Lingua Estranxeira.
e) Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais:
1º) Bioloxía e Xeoloxía.
2º) Economía.
3º) Física e Química.
4º) Latín.
3. Na opción de ensinanzas aplicadas, os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Xeografía e Historia.
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b) Lingua Castelá e Literatura.
c) Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.
d) Primeira Lingua Estranxeira.
e) Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais:
1º) Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional.
2º) Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial.
3º) Tecnoloxía.
4. Os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias do bloque de materias
específicas:
a) Educación Física.
b) Relixión, ou Valores Éticos, segundo elección dos pais, das nais, dos/das titores/as
legais ou, de ser o caso, dos alumno ou as alumnas.
c) En función da oferta dos centros docentes, dúas materias das seguintes do bloque de
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materias específicas:
1º) Artes Escénicas e Danza.
2º) Cultura Científica.
3º) Cultura Clásica.
4º) Educación Plástica, Visual e Audiovisual.
5º) Filosofía.
6º) Música.
7º) Segunda Lingua Estranxeira.
8º) Tecnoloxías da Información e da Comunicación.
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9º) Unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumno ou a alumna.
5. No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas
deben cursar a materia de Lingua Galega e Literatura, que terá un tratamento no centro
docente análogo á de Lingua Castelá e Literatura, de xeito que se garanta a adquisición
das correspondentes competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o establecido no artigo 7 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino
non universitario de Galicia.
6. A consellería con competencias en materia de educación e os centros docentes poderán elaborar itinerarios para orientar o alumnado na elección de materias troncais de
opción.
7. Só se poderá limitar a elección de materias de opción cando haxa un número insuficiente de alumnos e alumnas segundo os criterios que determine a consellería con competencias en materia de educación.
Artigo 15.

Horario

O número de sesións lectivas semanais de cada unha das materias da educación secundaria obrigatoria é o que figura no anexo IV deste decreto.
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CAPÍTULO III
Orientación e atención á diversidade
Artigo 16. Titoría e orientación
1. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante en
cada un dos cursos. Os centros docentes informarán e orientarán o alumnado na elección
de materias, específicas e troncais, de opción, tanto para favorecer a consolidación da
adquisición das competencias clave como para facilitar a transición ao mundo laboral ou
educativo ao finalizar o ensino obrigatorio, así como nos plans de acollemento no centro
docente.
2. Cada grupo de alumnos e alumnas contará cun titor ou unha titora, designado/a
polo/a director/a do centro docente entre o profesorado que lle imparta docencia ao grupo.
3. O profesorado titor terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que imparta clases nese grupo, no relativo tanto á avaliación como aos procesos de ensino e
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aprendizaxe, e manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas
titoras legais, co fin de garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da
Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. Será responsable da
orientación en colaboración co Departamento de Orientación.
4. A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado asesoramento ao
alumnado para favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou, se for o caso, unha
orientación profesional. En todo caso, a orientación educativa atenderá ao principio de
igualdade entre homes e mulleres.
Artigo 17. Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas
1. Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación regular as
medidas de atención á diversidade, organizativas e curriculares, incluídas as medidas de
atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, que permitan aos
centros docentes, no exercicio da súa autonomía, unha organización flexible das ensinanzas.
Esta regulación realizarase de acordo co previsto no artigo 16.2 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro.
2. Os centros docentes terán autonomía para organizar os grupos e as materias de
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

maneira flexible e para adoptar as medidas de atención á diversidade máis adecuadas ás
características do seu alumnado e que permitan o mellor aproveitamento dos recursos de
que dispoña. As medidas de atención á diversidade que adopte cada centro docente formarán parte do seu proxecto educativo, de conformidade co que establece o artigo 121.2
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
3. A escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais en centros docentes ordinarios poderá prolongarse un ano máis, sen menoscabo do disposto no artigo 28.5 da devandita lei orgánica, segundo o cal, o alumno ou a alumna poderán repetir
o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta
segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, prolongarase un ano o
límite de idade ao que se refire o apartado 2 do artigo 4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio. Excepcionalmente, un alumno ou unha alumna poderán repetir unha segunda vez en
cuarto curso, se non repetiron nos cursos anteriores da etapa.
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Integración de materias en ámbitos de coñecemento

Coa finalidade de facilitar o tránsito do alumnado entre a educación primaria e o primeiro
curso de educación secundaria obrigatoria, a consellería con competencias en materia de
educación e, de ser o caso, os centros docentes, poderán agrupar as materias do primeiro
curso en ámbitos de coñecemento. Este tipo de agrupación deberá respectar os contidos,
os estándares de aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación de todas as materias
que se agrupan, así como o horario asignado ao conxunto delas. Esta agrupación terá
efectos na organización das ensinanzas, pero non así nas decisións asociadas á avaliación
e á promoción.
Artigo 19.

Alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema educativo

A escolarización do alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema educativo
ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, realizarase atendendo
ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial académico.
Cando presente graves carencias na lingua galega e/ou na lingua castelá recibirá unha
atención específica, que será, en todo caso, simultánea á súa escolarización nos grupos
ordinarios, cos que compartirá o maior tempo posible do horario semanal.
Os alumnos e as alumnas que presenten un desfasamento no seu nivel de competencia
curricular de máis de dous anos poderán ser escolarizados/as no curso inferior ao que lles
correspondería por idade. Para este alumnado adoptaranse as medidas de reforzo neceCVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

sarias que faciliten a súa integración escolar e a recuperación do seu desfasamento, e que
lle permitan continuar con aproveitamento os estudos. No caso de superar o devandito
desfasamento, incorporarase ao curso correspondente á súa idade.
Artigo 20.

Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento

1. Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúe unha medida de
atención á diversidade que se pode desenvolver a partir do segundo curso da educación
secundaria obrigatoria, segundo o procedemento establecido pola consellería con competencias en materia de educación.
2. Nos devanditos programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da organización de contidos, actividades prácticas e, de ser o caso, de materias diferentes ás establecidas con carácter xeral, coa finalidade de que os alumnos e as alumnas poidan cursar
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o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria
obrigatoria.
3. Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten
dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo.
O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento dos/das alumnos/as
que repetisen cando menos un curso en calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro
curso de educación secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao
segundo curso, ou que logo de cursar o segundo curso non estean en condicións de promoción ao terceiro. O programa desenvolverase ao longo dos cursos segundo e terceiro no
primeiro suposto, ou só en terceiro curso no segundo suposto.

CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

Os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de educación secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao cuarto curso poderán incorporarse
excepcionalmente a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir
terceiro curso.
4. Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos e
das materias e as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos da etapa e
a adquisición das competencias que permitan ao alumnado a promoción a cuarto curso
ao finalizar o programa, e obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
Ademais, potenciarase a acción titorial como recurso educativo que poida contribuír dun
xeito especial a emendar as dificultades de aprendizaxe e a atender ás necesidades educativas do alumnado.
5. A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os obxectivos da educación
secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe
avaliables.
6. A consellería con competencias en materia de educación establecerá a forma de acceso a estes programas, así como a súa organización e a súa avaliación.
En todo caso, a súa incorporación requirirá a avaliación tanto educativa como psicopedagóxica, a través de informe do equipo docente e do ditame emitido polo Departamento
de Orientación, e realizarase despois de oídos/as os/as propios/as alumnos/as, e os seus
pais ou as súas nais ou titores/as legais.
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CAPÍTULO IV
Avaliacións, promoción e titulación
Artigo 21. Avaliacións
1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o
logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques
de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de
avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III a este decreto.
2. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora.
No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non
sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o
proceso educativo.
A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e
será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de
aprendizaxe.
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A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá
terse en conta desde todas as materias a consecución dos obxectivos establecidos para
a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador
da avaliación non impedirá que o profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de
cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe de
cada unha delas.
3. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de
ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas
programacións didácticas.
4. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización
das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais. Estas adaptacións non se terán en conta en
ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 120

Luns, 29 de xuño de 2015

Páx. 25459

5. A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e das alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, o seu esforzo e
o seu rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá
os oportunos procedementos.
Co fin de garantir o dereito dos alumnos e das alumnas a que o seu rendemento se
valore consonte criterios de plena obxectividade, os centros docentes adoptarán as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os
estándares de aprendizaxe, as estratexias e os instrumentos de avaliación, e os criterios
de promoción.
6. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do
alumno ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora, actuará de maneira colexiada ao
longo do proceso de avaliación e na adopción das decisións resultantes deste, no marco
establecido pola consellería con competencias en materia de educación.
7. Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias
con avaliación negativa, a consellería con competencias en materia de educación regulará
as condicións para que os centros docentes organicen as oportunas probas extraordinarias
e programas individualizados.
Artigo 22.

Avaliación final da educación secundaria obrigatoria

CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

1. Ao finalizar o cuarto curso, os alumnos e as alumnas realizarán unha avaliación individualizada pola opción de ensinanzas académicas ou pola de ensinanzas aplicadas, na que
se comprobará o logro dos obxectivos da etapa e o grao de adquisición das competencias
correspondentes en relación coas seguintes materias:
a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de materias troncais, agás Bioloxía e
Xeoloxía, e Física e Química, das que o/a alumno/a será avaliado/a se as escolle entre as
materias de opción, segundo se indica no parágrafo seguinte.
b) Dúas das materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en cuarto
curso.
c) Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos cursos, que
non sexa Educación Física nin Relixión ou Valores Éticos.
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2. Poderán presentarse a esta avaliación os alumnos e as alumnas que obtivesen ou
ben avaliación positiva en todas as materias ou ben negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas,
ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. Para estes efectos:
a) Só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou alumna deben cursar
en cada un dos bloques.
b) No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua
Galega e Literatura, con independencia de que os/as devanditos/as alumnos/as poidan
cursar máis materias do referido bloque.
c) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos de educación secundaria
obrigatoria consideraranse como materias distintas.
3. De acordo co disposto nos artigos 6 bis.2.b) e 29.4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, correspóndelle ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte establecer as características das probas; o seu deseño e o seu contido estableceranse para cada convocatoria.
No caso de Lingua Galega e Literatura, estas funcións correspóndenlle á consellería con
competencias en materia de educación.
4. A materia de Lingua Galega e Literatura terase en conta para o cálculo da nota obtida
nas devanditas avaliacións finais na mesma proporción que a materia de Lingua Castelá
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

e Literatura. Terán exención da realización destas probas os alumnos e as alumnas que
estean exentos/as de cursar ou de ser avaliados/as da materia Lingua Galega e Literatura,
segundo a normativa autonómica correspondente.
5. A superación desta avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos
sobre 10.
6. Os alumnos e as alumnas poderán realizar a avaliación por calquera das dúas opcións de ensinanzas académicas ou de ensinanzas aplicadas, con independencia da opción cursada en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, ou por ambas as opcións na mesma convocatoria. No caso de que realicen a avaliación por unha opción non
cursada, serán avaliados/as das materias requiridas para superar a avaliación final pola
devandita opción que non tivesen superadas, elixidas polo/pola propio/a alumno/a dentro
do bloque de materias troncais.
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7. Os alumnos e as alumnas que non superasen a avaliación pola opción escollida ou
que desexen elevar a súa cualificación final de educación secundaria obrigatoria poderán repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, logo de solicitalo. Os alumnos e as
alumnas que superasen esta avaliación por unha opción poderán presentarse de novo á
avaliación pola outra opción se o desexan e, de non superala en primeira convocatoria,
poderán repetila en convocatorias sucesivas, logo de solicitalo. Tomarase en consideración
a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias que o alumno ou a alumna superen.
Non será necesario que se avalíe de novo o alumnado que se presente en segunda ou
sucesivas convocatorias das materias que xa teña superadas, salvo que desexe elevar a
súa cualificación final.
8. A consellería con competencias en materia de educación poderá establecer plans específicos de mellora naqueles centros docentes públicos cuxos resultados sexan inferiores
aos valores que, para tal obxecto, determine. En relación cos centros docentes concertados, atenderase á normativa reguladora do concerto correspondente.
9. Os centros docentes, de acordo cos resultados obtidos polo seu alumnado e en función do diagnóstico e da información proporcionados por eses resultados, establecerán
medidas ordinarias ou extraordinarias en relación coas súas propostas curriculares e a súa
práctica docente. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos
ou individuais que permitan, en colaboración coas familias e empregando os recursos de
apoio educativo facilitados pola consellería con competencias en materia de educación, in-
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centivar a motivación e o esforzo dos alumnos e das alumnas para arranxar as dificultades.
10. A consellería con competencias en materia de educación poderá establecer medidas
de atención personalizada dirixidas aos alumnos e ás alumnas que, presentándose á avaliación final de educación secundaria obrigatoria, non a superaran.
Artigo 23. Promoción
1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa,
serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno
ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias correspondentes.
A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe
do alumno ou da alumna.
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2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as
materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias
que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá
e Literatura e Matemáticas.
De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna
con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións:
a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua
Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa
non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa.
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c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo.
Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega
e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo
docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que
teñen expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo.
Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o
alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques.
No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis
materias do devandito bloque.
As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria
obrigatoria consideraranse como materias distintas.
3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo docente e
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deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. Esta
circunstancia terase en conta aos efectos de promoción previstos nos apartados anteriores.
4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis
no mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas
veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en
terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime ordinario cursando educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de idade, feitos no ano no que finalice o
curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu
nos cursos anteriores da etapa.
5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións curriculares se adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean orientadas á superación
das dificultades detectadas.
6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á
superación das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros docentes organizarán
este plan de acordo co que estableza a consellería con competencias en materia de educación.
7. Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes, a consellería con competencias en materia de educación establecerá medidas de reforzo educativo, con especial
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

atención ás necesidades específicas de apoio educativo. A aplicación personalizada das
medidas revisarase periodicamente e, en todo caso, ao finalizar o curso académico.
Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai
ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá
unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do
itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado,
do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o consello orientador poderá
incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o caso,
ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e
do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica.
O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna.
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Título de graduado en educación secundaria obrigatoria e certificacións

1. Para obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria cumprirá a superación da avaliación final, así como unha cualificación final desta etapa igual ou superior a
5 puntos sobre 10. A cualificación final da educación secundaria obrigatoria deducirase da
seguinte ponderación:
a) Cun peso do 70 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das
materias cursadas en educación secundaria obrigatoria.
b) Cun peso do 30 %, a nota obtida na avaliación final da educación secundaria obrigatoria. En caso de que o alumno ou a alumna superasen a avaliación polas dúas opcións de
avaliación final a que se refire o artigo 22.1, para a cualificación final tomarase a máis alta
das que se obteñan, tendo en conta a nota obtida en ambas as opcións.
En caso de que se obteña o título de graduado en educación secundaria obrigatoria
pola superación da proba para persoas maiores de dezaoito anos, a cualificación final da
educación secundaria obrigatoria será a obtida na devandita proba.
2. No título deberá constar a opción ou as opcións polas que se realizou a avaliación
final, así como a cualificación final da educación secundaria obrigatoria.
Farase constar no título, por dilixencia ou anexo a este, a nova cualificación final da
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educación secundaria obrigatoria cando o alumno ou a alumna se presentasen de novo á
avaliación pola mesma opción para elevar a súa cualificación final.
Tamén se fará constar, por dilixencia ou anexo, a superación polo alumno ou a alumna
da avaliación final por unha opción diferente á que xa conste no título, en cuxo caso a cualificación final será a máis alta das que se obteñan tendo en conta os resultados de ambas
as opcións.
3. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria permitirá acceder ás ensinanzas postobrigatorias recollidas no artigo 3.4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
acordo cos requisitos que se establecen para cada ensinanza.
4. Os alumnos e as alumnas que cursen a educación secundaria obrigatoria e non obteñan o título ao que se refire este artigo recibirán unha certificación con carácter oficial
e validez en toda España. Esta certificación será emitida polo centro docente no que o
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alumno ou a alumna estivese matriculado/a no último curso escolar e nela consignaranse
os seguintes elementos:
a) Datos oficiais identificativos do centro docente.
b) Nome e documento acreditativo da identidade do/da estudante.
c) Data de comezo e finalización da súa escolaridade.
d) As materias ou os ámbitos cursados, coas cualificacións obtidas nos anos que permaneceu escolarizado/a na educación secundaria obrigatoria.
e) Informe da xunta de avaliación do último curso escolar no que estivese matriculado/a,
no que se indique o grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes, así como a formación complementaria que debería cursar para obter
o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Para estes efectos, a consellería
con competencias en materia de educación porá á disposición dos centros docentes os
instrumentos necesarios para realizar este informe.
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A Administración educativa determinará, en función do contido das letras d) e e), as
partes que se consideran superadas das probas que organice para o acceso aos ciclos
formativos de grao medio ou, nos termos previstos no artigo 68.2 da Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
5. Tras cursar o primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria, así como despois
de cursado o segundo curso cando o alumno ou a alumna vaian incorporarse de xeito
excepcional a un ciclo de formación profesional básica, entregaráselles aos alumnos e
ás alumnas un certificado dos estudos cursados, co contido indicado nas letras a) a d) do
apartado 4, e un informe sobre o grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición
das competencias correspondentes.
TÍTULO II
Bacharelato
CAPÍTULO I
Principios e obxectivos
Artigo 25. Finalidade
O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza
intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións
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sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.
Artigo 26. Obxectivos
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das
persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial
ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para
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o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua
castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia
ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
Artigo 27. Principios metodolóxicos
1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de
aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento
das súas capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade
do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo
en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados.
2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo,
así como a transferencia e a aplicación do aprendido.
3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria
para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.
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4. A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas necesarias para que as habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a
expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público se traballen polo
profesorado en todas as materias. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un
manexo adecuado da información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes,
incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples.
5. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da
súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa
plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a
impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre
a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos
criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas materias lingüísticas,
de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.
6. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante nesta etapa. O/a profesor/a titor/a coordinará a intervención educativa do equipo docente e
manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais,
co fin de garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.
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CAPÍTULO II
Organización
Artigo 28.

Organización xeral

1. Poderán acceder aos estudos de bacharelato os alumnos e as alumnas que estean
en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria e teñan superada
a avaliación final de educación secundaria obrigatoria pola opción de ensinanzas académicas.
De acordo co artigo 53.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, o título de técnico de
artes plásticas e deseño permitirá o acceso directo a calquera das modalidades de bacharelato.
Así mesmo, conforme o artigo 65.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, o título de
técnico deportivo permitirá o acceso a calquera das modalidades de bacharelato.
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2. O bacharelato abrangue dous cursos, desenvolverase en modalidades diferentes e
organizarase de modo flexible, coa finalidade de que poida ofrecer unha preparación especializada ao alumnado acorde coas súas perspectivas e os seus intereses de formación ou
permita a incorporación á vida activa logo de finalizado este.
3. Os alumnos e as alumnas poderán permanecer cursando bacharelato en réxime ordinario durante catro anos.
4. As ensinanzas estrutúranse en materias que, á súa vez, se organizan en troncais,
específicas e de libre configuración autonómica.
Artigo 29.

Modalidades de bacharelato

1. As modalidades do bacharelato que, de ser o caso, poderán ofrecer os centros docentes serán as seguintes:
a) Ciencias.
b) Humanidades e ciencias sociais.
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c) Artes.
2. Dentro da modalidade de Humanidades e ciencias sociais, o alumnado poderá optar
polo itinerario de Humanidades ou polo itinerario de Ciencias sociais.
Artigo 30.

Organización do primeiro curso de bacharelato

1. Na modalidade de Ciencias, os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes
materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Filosofía.
b) Lingua Castelá e Literatura I.
c) Primeira Lingua Estranxeira I.
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d) Matemáticas I.
e) Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais:
1º) Bioloxía e Xeoloxía.
2º) Debuxo Técnico I.
3º) Física e Química.
2. Na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, os alumnos e as alumnas deben
cursar as seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Filosofía.
b) Lingua Castelá e Literatura I.
c) Primeira Lingua Estranxeira I.
d) Para o itinerario de Humanidades, Latín I. Para o itinerario de Ciencias sociais, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I.
e) Dúas materias de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias tron-
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cais, organizadas, de ser o caso, en bloques que faciliten o tránsito á educación superior:
1º) Economía.
2º) Grego I.
3º) Historia do Mundo Contemporáneo.
4º) Literatura Universal.
3. Na modalidade de Artes, os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Filosofía.
b) Lingua Castelá e Literatura I.
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c) Primeira Lingua Estranxeira I.
d) Fundamentos da Arte I.
e) Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais:
1º) Cultura Audiovisual I.
2º) Historia do Mundo Contemporáneo.
3º) Literatura Universal.
4. Os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias do bloque de materias
específicas:
a) Educación Física.
b) Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias de entre as seguintes:
1º) Análise Musical I.
2º) Anatomía Aplicada.
3º) Cultura Científica.
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4º) Debuxo Artístico I.
5º) Linguaxe e Práctica Musical.
6º) Relixión.
7º) Segunda Lingua Estranxeira I.
8º) Tecnoloxía Industrial I.
9º) Tecnoloxías da Información e da Comunicación I.
10º) Volume.
11º) Unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumno ou a alumna, que será considerada específica para todos os efectos.
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5. No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas
deben cursar a materia de Lingua Galega e Literatura, que terá un tratamento no centro
docente análogo á de Lingua Castelá e Literatura, de xeito que se garanta a adquisición
das correspondentes competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o establecido no artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino
non universitario de Galicia.
A consellería con competencias en materia de educación poderá ofertar outras materias
de libre configuración autonómica elixibles polo centros docentes dentro do horario de libre
configuración e opcionais para os alumnos e as alumnas.
6. No horario establecido como de libre configuración os centros docentes poderán optar por dedicalo ao afondamento e/ou reforzo dalgunha das materias recollidas neste artigo, por establecer outra ou outras materias que determine o centro docente, segundo o
seu proxecto educativo e logo de autorización da consellería con competencias en materia
de educación, ou por impartir algunha das materias de libre configuración autonómica elixibles polos centros docentes. En todo caso, respectarase o tratamento análogo das linguas
cooficiais e os criterios de equilibrio establecidos no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para
o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
7. A consellería con competencias en materia de educación e os centros docentes poderán elaborar itinerarios para orientar o alumnado na elección das materias de opción.
8. Só se poderá limitar a elección de materias de opción cando haxa un número insufiCVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

ciente de alumnos e alumnas segundo os criterios que determine a consellería con competencias en materia de educación.
Artigo 31. Organización do segundo curso de bacharelato
1. Na modalidade de Ciencias, os alumnos e alumnas deben cursar as seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Historia de España.
b) Lingua Castelá e Literatura II.
c) Primeira Lingua Estranxeira II.
d) Matemáticas II.
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e) Dúas materias máis de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias
troncais:
1º) Bioloxía.
2º) Debuxo Técnico II.
3º) Física.
4º) Xeoloxía.
5º) Química.
2. Na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, os alumnos e as alumnas deben
cursar as seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Historia de España.
b) Lingua Castelá e Literatura II.
c) Primeira Lingua Estranxeira II.
d) Para o itinerario de humanidades, Latín II. Para o itinerario de ciencias sociais, MateCVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

máticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II.
e) Dúas materias de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais, organizadas, de ser o caso, en bloques que faciliten o tránsito á educación superior:
1º) Economía da Empresa.
2º) Xeografía.
3º) Grego II.
4º) Historia da Arte.
5º) Historia da Filosofía.
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3. Na modalidade de Artes, os alumnos e as alumnas deben cursar as seguintes materias xerais do bloque de materias troncais:
a) Historia de España.
b) Lingua Castelá e Literatura II.
c) Primeira Lingua Estranxeira II.
d) Fundamentos da Arte II.
e) Dúas materias de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias troncais:
1º) Artes Escénicas.
2º) Cultura Audiovisual II.
3º) Deseño.
4. Os alumnos e as alumnas cursarán un mínimo de dúas e un máximo de tres materias
das seguintes do bloque de materias específicas:
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a) Análise Musical II.
b) Ciencias da Terra e do Medio Ambiente.
c) Debuxo Artístico II.
d) Fundamentos de Administración e Xestión.
e) Historia da Música e da Danza.
f) Imaxe e Son.
g) Psicoloxía.
h) Relixión.
i) Segunda Lingua Estranxeira II.
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l) Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
m) Tecnoloxía Industrial II.
n) Tecnoloxías da Información e da Comunicación II.
ñ) Unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumno ou a alumna,
que será considerada específica para todos os efectos.
5. No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas
deben cursar a materia de Lingua Galega e Literatura, que terá un tratamento no centro
docente análogo á de Lingua Castelá e Literatura, de xeito que se garanta a adquisición
das correspondentes competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o establecido no artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino
non universitario de Galicia.
A consellería con competencias en materia de educación poderá ofertar outras materias
de libre configuración autonómica elixibles polo centros docentes dentro do horario de libre
configuración e opcionais para os alumnos e as alumnas.
6. No horario establecido como de libre configuración os centros docentes poderán optar por dedicalo ao afondamento e/ou reforzo dalgunha das materias recollidas neste ar-
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tigo, por establecer outra ou outras materias que determine o centro docente, segundo o
seu proxecto educativo e logo de autorización da consellería con competencias en materia
de educación, ou por impartir algunha das materias de libre configuración autonómica elixibles polos centros docentes. En todo caso, respectarase o tratamento análogo das linguas
cooficiais e os criterios de equilibrio establecidos no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para
o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
7. A consellería con competencias en materia de educación e os centros docentes poderán elaborar itinerarios para orientar o alumnado na elección das materias troncais de
opción.
8. Só se poderá limitar a elección de materias de opción cando haxa un número insuficiente de alumnos e alumnas segundo os criterios que determine a consellería con competencias en materia de educación.
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Horario

O número de sesións lectivas semanais de cada unha das materias do bacharelato é o
que figura no anexo V deste decreto.
CAPÍTULO III
Avaliacións, promoción e titulación
Artigo 33. Avaliacións
1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o
logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques
de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de
avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III a este decreto.
2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as
materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.
3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización
das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en
conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.
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4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de
ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas
programacións didácticas.
5. A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos
alumnos e as alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, o seu esforzo
e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá
os oportunos procedementos.
6. O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna
lograron os obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de adquisición das competencias
correspondentes.
O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do/da estudante, coa coordinación do/da titor/a, valorará a súa evolución no conxunto das materias
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e a súa madureza educativa en relación cos obxectivos do bacharelato e as competencias
correspondentes.
7. Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias
con avaliación negativa, a consellería con competencias en materia de educación regulará
as condicións para que os centros docentes organicen as oportunas probas extraordinarias
e os programas individualizados nas condicións que se determinen.
Artigo 34. Avaliación final de bacharelato
1. Ao finalizar o bacharelato, os alumnos e as alumnas realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en relación coas seguintes materias:
a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de materias troncais. No suposto de
materias que impliquen continuidade, terase en conta só a cursada en segundo curso.
b) Dúas materias de opción cursadas no bloque de materias troncais, en calquera dos
cursos. As materias que impliquen continuidade entre os cursos primeiro e segundo só
computarán como unha materia; neste suposto terase en conta só a materia cursada en
segundo curso.
c) Unha materia do bloque de materias específicas cursada en calquera dos cursos, que
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non sexa Educación Física nin Relixión.
2. Só poderán presentarse a esta avaliación os alumnos e as alumnas que obtivesen
avaliación positiva en todas as materias. Para estes efectos, só se computarán as materias
que como mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque
de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do
devandito bloque.
3. De acordo co disposto nos artigos 6 bis.2.b) e 36 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte establecerá para todo o sistema educativo español as características das probas, deseñaraas e establecerá o seu contido para
cada convocatoria.
Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación fixar os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables e o deseño das probas que se
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apliquen a Lingua Galega e Literatura, que se realizarán de xeito simultáneo co resto das
probas que compoñen as avaliacións finais.
A materia de Lingua Galega e Literatura terase en conta para o cálculo da nota obtida
nas devanditas avaliacións finais na mesma proporción que a materia de Lingua Castelá
e Literatura. Terán exención da realización destas probas os alumnos e as alumnas que
estean exentos/as de cursar ou de ser avaliados/as da materia Lingua Galega e Literatura,
segundo a normativa autonómica correspondente.
4. A superación desta avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos
sobre 10.
Os alumnos e as alumnas que non superen esta avaliación ou que desexen elevar a súa
cualificación final de bacharelato poderán repetir a avaliación en convocatorias sucesivas,
logo de solicitalo.
Tomarase en consideración a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás
que se concorra.
5. No caso de alumnos e alumnas que desexen obter o título de bacharel por máis dunha modalidade, poderán solicitar que se lles avalíe das materias xerais e de opción da súa
elección do bloque de materias troncais, correspondentes ás modalidades escollidas.
6. A administración educativa poderá realizar actuacións de mellora naqueles centros
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

docentes públicos con resultados inferiores aos valores que, para tal obxecto, teña establecido. En relación cos centros docentes concertados atenderase á normativa reguladora
de concertos.
7. A consellería con competencias en materia de educación poderá establecer medidas
de atención personalizada dirixidas aos alumnos e ás alumnas que, téndose presentado á
avaliación final de bacharelato, non a superasen.
Artigo 35. Promoción
1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato
cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias
pendentes de primeiro. Os centros docentes deberán organizar as consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes.
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Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o
alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre
configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia
de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque. Sen
superar o prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3, os alumnos e as
alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como máximo,
aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez, logo dun
informe favorable do equipo docente.
2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións
nas que un alumno ou unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato nunha
determinada modalidade poidan pasar ao segundo nunha modalidade distinta.
3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as
materias superadas, ou optar por repetir o curso completo.
Artigo 36. Continuidade entre materias de bacharelato
A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI estará condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por implicar continuidade.
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Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta
considere que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir
con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia
de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a segundo.
Artigo 37. Título de bacharel
1. Para obter o título de bacharel será necesaria a superación da avaliación final de
bacharelato, así como unha cualificación final de bacharelato igual ou superior a 5 puntos
sobre 10. A cualificación final desta etapa deducirase da seguinte ponderación:
a) Cun peso do 60 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das
materias cursadas en bacharelato.
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b) Cun peso do 40 %, a nota obtida na avaliación final de bacharelato.
Así mesmo, conforme o disposto nos artigos 44.4 e 50.2 da Lei 2/2006, do 3 de maio,
respectivamente, os alumnos e as alumnas que estean en posesión dun título de técnico
ou de técnico superior, ou de técnico das ensinanzas profesionais de música ou de danza,
poderán obter o título de bacharel pola superación da avaliación final de bacharelato en
relación coas materias do bloque de materias troncais que como mínimo se deban cursar
na modalidade e na opción que escolla o alumno ou a alumna.
No título de bacharel deberá facerse referencia a que o devandito título se obtivo da forma indicada no parágrafo anterior, así como a cualificación final de bacharelato, que será
a nota obtida na avaliación final de bacharelato.
2. O título de bacharel facultará para acceder ás ensinanzas que constitúen a educación
superior, establecidas no artigo 3.5 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
3. No título de bacharel constará a seguinte información:
a) Modalidade cursada. No caso de alumnos e alumnas que desexen obter o título de
bacharelato por máis dunha modalidade, faranse constar as modalidades que superaran
na avaliación final.
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b) Cualificación final de bacharelato.
4. A avaliación positiva en todas as materias do bacharelato sen superar a avaliación
final desta etapa dará dereito ao alumno ou á alumna á obtención dun certificado que terá
os efectos laborais e os académicos previstos nos artigos 41.2. b), 41.3. a) e 64.2. d) da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio.
TÍTULO III
Programas educativos
Artigo 38.

Bibliotecas escolares e lectura

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un programa
de centro de promoción da lectura (proxecto lector de centro) no que integren as actuacións
destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e
na produción da información, en apoio da adquisición das competencias clave.
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2. Este programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de
lectura que se incluirán na programación xeral anual.
3. Os centros docentes disporán dunha biblioteca escolar. Tomaranse as medidas organizativas necesarias para que a biblioteca escolar teña un funcionamento estable e sirva
aos obxectivos do proxecto lector de centro. A biblioteca ten como obxectivos ser un centro
de recursos e oportunidades para a lectura, a aprendizaxe e a información; un punto de
encontro entre alumnado, profesorado e familias que facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes, a adquisición de competencias claves, as metodoloxías activas e o
traballo colaborativo, e ademais que estimule os intercambios culturais no centro docente.
4. Correspóndelle á dirección do centro docente a aprobación do programa de promoción da lectura, logo da proposta realizada polo claustro de profesorado. Procurarase a
adecuada coordinación, de ser o caso, co proxecto de educación dixital do centro, de xeito
que se reforce a adquisición das competencias para uso, tratamento e produción de información por parte do alumnado, e se aproveiten eficientemente os recursos ao dispor da
comunidade educativa.
Artigo 39. Educación dixital
1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula como medio didáctico apropiado e valioso
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para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe.
2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes sostidos con fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos específicos, deseñados polos centros docentes para a consecución de obxectivos concretos do currículo, e
deberán contribuír á extensión do concepto de aula no tempo e no espazo.
3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas dixitais e tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que poderán incorporar
recursos didácticos achegados polas administracións educativas e outros axentes para o
seu uso compartido.
4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo nun contorno dixital deberán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto educativo e
deberá contar coa aprobación da consellería con competencias en materia de educación,
segundo o procedemento que se estableza.
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Promoción de estilos de vida saudable

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá medidas para
que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento xuvenil.
2. Os centros docentes desenvolverán medidas específicas dentro do seu proxecto educativo, de xeito que se promova a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos
alumnos e das alumnas durante a xornada escolar, en relación coa promoción dunha vida
activa, saudable e autónoma.
3. O deseño, a coordinación e a supervisión das medidas que se adopten serán asumidos polo profesorado coa cualificación ou a especialización adecuada, e de acordo cos
recursos dispoñibles.
Disposición adicional primeira.

Adaptación de referencias

As referencias realizadas pola normativa vixente ás modalidades, ás vías e ás materias
de educación secundaria obrigatoria e bacharelato entenderanse realizadas ás modalidades, aos bloques de materias e ás materias correspondentes recollidas neste decreto.
Disposición adicional segunda.

Aprendizaxe de linguas estranxeiras

1. Na impartición de materias en linguas estranxeiras, os centros docentes aplicarán o
disposto no capítulo IV do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

non universitario de Galicia.
2. Os centros docentes que impartan unha parte das materias do currículo en linguas
estranxeiras aplicarán, en todo caso, os criterios para a admisión do alumnado establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. Entre tales criterios non se incluirán requisitos
lingüísticos.
3. As linguas galega ou castelá só se utilizarán como apoio no proceso de aprendizaxe
da lingua estranxeira. Daráselle prioridade á comprensión e á expresión oral.
4. Procurarase que ao longo da etapa o alumnado adquira a terminoloxía propia das
materias nas linguas cooficiais correspondentes e na lingua estranxeira.
5. Estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas no ensino e
na avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con discapacidade, en especial para
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o que presente dificultades na súa expresión oral. Estas adaptacións non se terán en conta
en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.
Disposición adicional terceira.

Ensinanzas de relixión

1. As ensinanzas de relixión incluiranse na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato de acordo co establecido nos artigos 13, 14, 30 e 31 deste decreto.
2. As administracións educativas garantirán que, ao inicio do curso, os pais, as nais ou
os/as titores legais e, de ser o caso, os/as alumnos/as poidan manifestar a súa vontade de
que estes/as reciban ou non ensinanzas de relixión.
3. A determinación do currículo da ensinanza de relixión católica e das diferentes confesións relixiosas coas que o Estado español subscribiu acordos de cooperación en materia
educativa será competencia, respectivamente, da xerarquía eclesiástica e das correspondentes autoridades relixiosas.
4. A avaliación da ensinanza da relixión realizarase de acordo co indicado nos artigos 21
e 33 deste decreto.
Disposición adicional cuarta.

Educación de persoas adultas
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1. Por vía regulamentaria poderanse establecer currículos específicos para a educación
de persoas adultas que conduzan á obtención dos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.
2. Nos centros docentes públicos ou privados autorizados para impartir ensino a distancia de persoas adultas, as avaliacións finais para a obtención de títulos oficiais previstos
neste decreto realizaranse na forma que determine a Administración educativa que autorizara ou ás que estean adscritos os devanditos centros docentes.
3. Se o alumno ou alumna reside fóra da localidade na que o centro docente autorizado
estea situado, as avaliacións externas poderanse realizar fóra da devandita localidade, de
acordo co establecido por convenio de colaboración entre os centros docentes de educación a distancia de persoas adultas, ou a través doutras formas que garantan o correcto
desenvolvemento das probas.
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Documentos oficiais de avaliación

1. Os documentos oficiais de avaliación son: o expediente académico, as actas de avaliación, o informe persoal por traslado, o consello orientador de cada un dos cursos de educación secundaria obrigatoria, e os historiais académicos de educación secundaria obrigatoria e bacharelato. Así mesmo, terán a consideración de documentos oficiais os relativos
á avaliación final de educación secundaria obrigatoria e á avaliación final de bacharelato ás
que se refiren, respectivamente, os artigos 22 e 34 do presente decreto.
A consellería con competencias en materia de educación establecerá os procedementos oportunos para garantir a autenticidade dos documentos oficiais de avaliación, a integridade dos datos recollidos nestes e a súa supervisión e custodia.
Os documentos oficiais de avaliación serán visados polo/a director/a do centro docente e levarán as sinaturas autógrafas das persoas que corresponda en cada caso. Tamén
constará o nome e os apelidos da persoa asinante, así como a referencia ao cargo ou á
atribución docente. O historial académico e, de ser o caso, o informe persoal por traslado
considéranse documentos básicos para garantir a mobilidade do alumnado por todo o territorio nacional.
Os documentos oficiais de avaliación deberán recoller sempre a norma que regula o
currículo correspondente, e cando deban ter efectos fóra do ámbito da comunidade autónoma estarase ao disposto no artigo 36.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
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xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2. Os resultados da avaliación expresaranse na educación secundaria obrigatoria mediante unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez,
que irá acompañada dos seguintes termos: “insuficiente” (IN), “suficiente” (Su), “ben” (BE),
“notable” (NT), “sobresaliente” (SB). Aplicaranse as seguintes correspondencias:
a) Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4.
b) Suficiente: 5.
c) Ben: 6.
d) Notable: 7 ou 8.
e) Sobresaliente: 9 ou 10.
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En bacharelato, os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións numéricas de cero a dez sen decimais, e consideraranse negativas as cualificacións inferiores a cinco.
Cando o alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase “non
presentado/a” (NP).
A nota media de cada etapa será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias, redondeada á centésima máis próxima e, no caso de
equidistancia, á superior. A situación de “non presentado/a” (NP) equivalerá á cualificación
numérica mínima establecida para cada etapa, agás que exista unha cualificación numérica obtida para a mesma materia en proba ordinaria, en cuxo caso se terá en conta esta
cualificación.
A consellería con competencias en materia de educación poderá arbitrar procedementos para outorgar unha mención honorífica ou matrícula de honra aos alumnos e ás alumnas que demostren un rendemento académico excelente ao final de cada etapa para a que
se outorga ou na avaliación final.
3. As actas de avaliación estenderanse para cada curso e pecharanse ao termo do período lectivo ordinario e na convocatoria das probas extraordinarias.
Abranguerán a relación nominal do alumnado que compón o grupo, xunto cos resul-
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tados da avaliación das materias, expresados nos termos dispostos para cada etapa no
apartado 2 desta disposición, e as decisións sobre promoción e permanencia.
Nas actas de segundo e posteriores cursos de educación secundaria obrigatoria, e de
segundo curso de bacharelato, figurará o alumnado con materias non superadas do curso
anterior. En cada un destes cursos estenderanse actas de avaliación de materias pendentes ao termo do período lectivo ordinario e da convocatoria da proba extraordinaria.
Nas actas correspondentes ao cuarto curso de educación secundaria obrigatoria e ao
segundo curso de bacharelato, farase constar que o/a alumno/a cumpre as condicións necesarias para poder presentarse á avaliación final da etapa correspondente.
As actas de avaliación serán asinadas por todo o profesorado do grupo en educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, e levarán o visto e prace do/da director/a do centro
docente. A súa custodia e o seu arquivamento correspóndelles aos centros docentes. A
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xestión electrónica destas realizarase, de ser o caso, de acordo co procedemento que se
determine.
4. O expediente académico recollerá, xunto cos datos de identificación do centro docente, os do alumno ou da alumna, así como a información relativa ao seu proceso de
avaliación. Abrirase no momento de incorporación ao centro docente e recollerá, cando
menos, os resultados da avaliación coas cualificacións obtidas, as decisións de promoción
de etapa, as medidas de apoio educativo e as adaptacións curriculares adoptadas para o
alumno ou alumna.
A custodia e o arquivamento dos expedientes académicos do alumnado correspóndelles
aos centros docentes nos que se realizaran os estudos das ensinanzas correspondentes,
e a súa cobertura e custodia será supervisada pola Inspección Educativa.
5. A consellería con competencias en materia de educación adoptará as medidas adecuadas para a conservación e o traslado en caso de supresión ou extinción do centro
docente.
6. O historial académico de educación secundaria obrigatoria e o historial académico
de bacharelato son os documentos oficiais que reflicten os resultados da avaliación e as
decisións relativas ao progreso educativo do alumnado na etapa correspondente. Estes
documentos estenderanse en impreso oficial, levarán o visto e prace do/da director/a e
terán valor acreditativo dos estudos realizados; como mínimo recollerán os datos identifiCVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

cativos do/da estudante, a modalidade ou opción elixida e as materias cursadas en cada
ano de escolarización, xunto cos resultados da avaliación obtidos para cada unha delas
e a expresión da convocatoria concreta (ordinaria ou extraordinaria), as decisións sobre
promoción e permanencia, a nota media da etapa, a información relativa aos cambios de
centro docente, as medidas curriculares e organizativas aplicadas, e as datas en que se
produciu cada feito.
Así mesmo, con respecto á avaliación final de etapa deberán consignarse, para cada
modalidade ou opción superada polo alumno ou a alumna, a cualificación numérica obtida
en cada unha das materias, así como a nota obtida na avaliación final e a cualificación final
da etapa resultante para a devandita modalidade.
No caso do historial da educación secundaria obrigatoria, incluiranse ademais as conclusións dos consellos orientadores.
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Cando o alumno ou a alumna se traslade a outro centro docente para proseguiren os
seus estudos, o centro docente de orixe remitirá ao de destino, por petición deste, o historial académico da etapa correspondente e o informe persoal por traslado, de ser o caso.
O centro docente receptor abrirá o correspondente expediente académico. A matriculación
adquirirá carácter definitivo logo de recibido o historial académico. O informe persoal por
traslado conterá os resultados das avaliacións parciais que se realizaran, a aplicación, de
ser o caso, de medidas curriculares e organizativas, e todas as observacións que se consideren oportunas relativas ao progreso xeral do/da estudante.
O historial académico correspondente a cada unha das ensinanzas entregaráselle ao
alumnado cando remate esta e, en calquera caso, ao finalizar a súa escolarización na ensinanza en réxime ordinario. Esta circunstancia reflectirase no correspondente expediente
académico.
7. O informe persoal por traslado servirá para garantir a continuidade do proceso de
aprendizaxe de quen se traslade a outro centro docente sen concluír o curso na educación
secundaria obrigatoria ou no bacharelato. Conterá os resultados das avaliacións parciais
que se realizaran, a aplicación, de ser o caso, de medidas curriculares e organizativas, e todas as observacións que se consideren oportunas sobre o progreso xeral do/da alumno/a.
O informe persoal por traslado elaborarao e asinarao o/a titor/a, co visto e prace do/da
director/a, a partir dos datos facilitados polo profesorado das áreas, das materias ou dos
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ámbitos.
8. No referente á obtención dos datos persoais do alumnado, á súa cesión duns centros docentes a outros, e á súa seguridade e confidencialidade, estarase ao disposto na
lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e, en todo caso,
ao establecido na disposición adicional vixésima terceira da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio.
9. Os documentos oficiais de avaliación e os seus procedementos de validación descritos nos apartados anteriores poderán ser substituídos polos seus equivalentes realizados
por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, sempre que quede garantida a súa
autenticidade, a súa integridade e a súa conservación, e se cumpran as garantías e os
requisitos establecidos pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal, pola Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos, e pola normativa que as desenvolve.
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O expediente electrónico estará constituído, cando menos, polos datos contidos nos
documentos oficiais de avaliación, e cumprirá o establecido no Real decreto 4/2010, do
8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da
Administración electrónica.
Disposición adicional sexta.

Calendario escolar

1. O calendario escolar, que fixará anualmente a consellería con competencias en materia de educación, abranguerá un mínimo de 175 días lectivos para as ensinanzas obrigatorias.
2. En calquera caso, no cómputo do calendario escolar incluiranse os días dedicados ás
avaliacións previstas nos artigos 22 e 34.
Disposición adicional sétima.

Bacharelatos específicos

1. De acordo cos criterios que se establezan para unha correcta planificación da oferta
educativa, a consellería con competencias en materia de educación favorecerá a implantación daqueles programas de cáracter internacional que permitan obter os títulos e diplomas
dos estados membros da Unión Europea, ou daqueles estados cos que se teñan subscrito
acordos internacionais, que sexan equivalentes ao bacharelato.
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2. A consellería con competencias en materia de educación poderá autorizar, en atención á adecuada planificación e programación da oferta educativa, proxectos curriculares
específicos e singulares dos centros docentes en base a un proxecto educativo de calidade
que se oriente cara a súa especialización nalgún ámbito, como pode ser: a excelencia, a
formación docente, a atención de alumnado con necesidade específica de apoio educativo
ou actuacións tendentes á especialización curricular, entre outros.
Disposición derrogatoria única.

Derrogación normativa

A partir da total implantación das modificacións indicadas na disposición derradeira primeira, quedarán derrogadas as seguintes normas:
a) Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
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b) Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo
do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
Así mesmo, quedarán derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto.
Disposición derradeira primeira.

Calendario de implantación

1. As modificacións introducidas no currículo, na organización, nos obxectivos, nos requisitos para a obtención de certificados e títulos, nos programas, na promoción e nas
avaliacións da educación secundaria obrigatoria implantaranse para os cursos primeiro e
terceiro no curso escolar 2015-2016, e para os cursos segundo e cuarto no curso escolar 2016-2017.
A avaliación final da educación secundaria obrigatoria correspondente á convocatoria
que se realice no ano 2017 non terá efectos académicos. Nese curso escolar só se realizará unha única convocatoria.
2. As modificacións introducidas no currículo, na organización, nos obxectivos, nos requisitos para a obtención de certificados e títulos, nos programas, na promoción e nas avaliacións de bacharelato implantaranse para o primeiro curso no curso escolar 2015-2016, e
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para o segundo curso no curso escolar 2016-2017.
A avaliación final de bacharelato correspondente ás dúas convocatorias que se realicen
no ano 2017 terase en conta unicamente para o acceso á universidade, pero a súa superación non será necesaria para obter o título de bacharelato. Tamén se terá en conta para
a obtención do título de bacharelato polos alumnos e as alumnas que estean en posesión
dun título de técnico de grao medio ou superior de formación profesional ou das ensinanzas
profesionais de música ou de danza, de conformidade, respectivamente, cos artigos 44.4 e
50.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.
Disposición derradeira segunda.

Habilitación para o desenvolvemento normativo

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

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
Santiago de Compostela, vinte e cinco de xuño de dous mil quince
Alberto Núñez Feijóo
Presidente

CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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