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Dous.-Modifícase o punto e) do apartado relativo á
materia de estudos e planificación do artigo 3, que
pasará a ter a seguinte redacción:

e) Asesorar á consellería competente en materia de
función pública en todas aquelas materias que afec-
ten a incorporación das persoas con discapacidade á
función pública.

Disposicións adicionais

Primeira.-No prazo de un ano desde a publicación
desta modificación o consello asesor elevará á con-
sellería competente en materia de función pública
un borrador de decreto que conteña a regulación do
acceso, promoción interna e provisión de postos de
traballo de persoas con discapacidade no ámbito da
Administración autonómica galega.

Segunda.-No prazo de un ano desde a publicación
desta modificación o consello asesor iniciará as
actuacións para a elaboración dun catálogo de tipos
de postos de traballo incluídos no ámbito de aplica-
ción delas, describindo as tarefas fundamentais pro-
pias das funcións dos mencionados postos e estable-
cerán o perfil de exixencias e condicións mínimas de
cada un deles tendo en conta as peculiaridades dos
distintos grupos de discapacidade.

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, dezasete de decembro de
dous mil nove.

Alberto Núñez Feijoó
Presidente

Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 16 de decembro de 2009 pola que
se regula, para o ano académico 2009-
2010, a proba de acceso ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao do sistema
universitario de Galicia para o alumnado
que estea en posesión do título de bacharel
ou equivalente.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 31, establece como competencia plena da Comu-
nidade Autónoma de Galicia a regulación e adminis-
tración do ensino en toda a súa extensión, niveis e
graos, modalidades e especialidades, no ámbito das
súas competencias.

O Real decreto 1754/1987, do 18 de decembro,
transferiulle á comunidade autónoma competencia
en materia de universidades. Estas competencias
foron asumidas pola comunidade autónoma e asigna-
das á Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria no Decreto 62/1988, do 17 de marzo. A
Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do siste-
ma universitario de Galicia (LOSUG), determina a
constitución do sistema universitario de Galicia con
tres universidades: a de Santiago de Compostela, a
da Coruña e a de Vigo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, establece no seu artigo 38º que o acceso aos
estudos universitarios exixirá, ademais da posesión
do título de bacharel, a superación dunha proba que
permita valorar, xunto coas cualificacións obtidas no
bacharelato, a madurez académica, os coñecementos
e a capacidade dos estudantes para seguiren con
éxito as ensinanzas universitarias.

No número 3º do artigo 38 da Lei orgánica 2/2006
atribúeselle ao Goberno o establecemento das caracte-
rísticas básicas da proba de acceso, logo de consulta
ás comunidades autónomas e informe previo do Con-
sello de Coordinación Universitaria, hoxe Conferencia
Xeral de Política Universitaria e Consello de Univer-
sidades, en virtude do disposto pola Lei 4/2007, do 12
de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001,
do 21 de decembro, de universidades. As adminis-
tracións educativas e as universidades organizarán a
proba e deberán garantir a súa adecuación ao currí-
culo do bacharelato, así como a coordinación entre
as universidades e os centros que imparten bachare-
lato para a súa organización.

O Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro,
polo que se regulan as condicións para o acceso ás
ensinanzas universitarias oficiais de grao e os proce-
dementos de admisión ás universidades españolas,
establece que a proba de acceso que terá en conta as
modalidades do bacharelato e as vías que poidan
seguir os estudantes versará sobre as materias de
segundo de bacharelato e terá validez para o acceso
ás distintas titulacións das universidades españolas.

A proba de acceso estrutúrase en dúas fases: unha
fase xeral que ten por obxecto valorar a madurez e
destrezas básicas do estudante, tendo a súa cualifi-
cación validez indefinida sempre que se supere a
proba de acceso; e unha fase específica, de carácter
voluntario, que permite mellorar a cualificación
obtida na fase xeral e que ten por obxecto a avalia-
ción dos coñecementos nuns ámbitos disciplinares
concretos relacionados cos estudos vinculados á
rama de coñecemento que se quere cursar. A validez
dos coñecementos da fase específica non pode ser
indefinida, polo que se considera que como máximo
poida manterse para o acceso nos dous cursos aca-
démicos seguintes á superación da proba.

O Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que
se establece o calendario de aplicación da nova
ordenación do sistema educativo, dispón no núme-
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ro 2º do artigo 17 que as administracións educativas
organizarán a proba de acceso á universidade esta-
blecida na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, a partir do ano académico 2009-2010.

En consecuencia procede regular mediante orde
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria a proba de acceso ás ensinanzas universita-
rias oficiais de grao para o alumnado que estea en
posesión do título de bacharel ou equivalente e para
o ano académico 2009-2010.

En virtude do exposto, por proposta conxunta da
Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, e facendo uso da autorización
expresada na disposición derradeira sexta da Lei
orgánica 2/2006, de educación,

DISPOÑO:

Artigo 1º

1. A proba de acceso ás ensinanzas universitarias
oficiais de grao ten por finalidade valorar, con carác-
ter obxectivo, a madurez académica do estudante,
así como os coñecementos e capacidades adquiridos
no bacharelato e a súa capacidade para seguir con
éxito as ensinanzas universitarias oficiais de grao.

2. A valoración a que se refire o número anterior
expresarase cunha cualificación numérica, que per-
mita a ordenación das solicitudes de admisión para
a adxudicación das prazas ofertadas nos centros uni-
versitarios públicos.

Artigo 2º

1. Poderán presentarse á proba de acceso á univer-
sidade aqueles que estean en posesión do título de
bacharel a que se refiren os artigos 37 e 50.2º da Lei
orgánica 2/2006, de educación, ou título equivalen-
te para estes efectos.

2. Os estudantes a que se refire o número anterior
deberán realizar a proba de acceso na universidade
pública ou distrito universitario ao cal estea adscri-
to, para os efectos indicados, o centro de educación
secundaria en que obtivesen o título de bacharel
previsto na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación. No suposto de realizar a devandita proba
en máis dunha universidade no mesmo curso acadé-
mico, quedarán anuladas todas elas.

3. Anualmente realizaranse dúas convocatorias da
proba de acceso á universidade: ordinaria e extraor-
dinaria.

Artigo 3º

1. A proba de acceso, que se realizará en chama-
mento único por convocatoria, adecuarase ao currí-
culo do bacharelato e versará sobre as materias esta-
blecidas para o segundo curso, ás cales se refiren os
artigos 6 e 7 do Decreto 126/2008, do 19 de xuño,

polo que establece a ordenación e o currículo do
bacharelato na comunidade autónoma de Galicia.

2. As administracións educativas e as universida-
des, a través da Comisión Organizadora, organizarán
a proba de acceso á universidade e garantirán a ade-
cuación desta ao currículo do bacharelato así como
a coordinación entre as universidades e os centros
que imparten bacharelato para a súa organización e
realización.

Artigo 4º

1. A proba de acceso ás ensinanzas universitarias
oficiais de grao estrutúrase en dúas fases denomina-
das respectivamente fase xeral e fase específica.

2. A fase xeral da proba ten por obxecto valorar a
madurez e destrezas básicas que debe alcanzar o
estudante ao finalizar o bacharelato para seguir as
ensinanzas universitarias oficiais de grao, especial-
mente no que se refire á comprensión de mensaxes,
o uso da linguaxe para analizar, relacionar, sintetizar
e expresar ideas, a comprensión básica dunha lingua
estranxeira e os coñecementos ou técnicas funda-
mentais dunha materia de modalidade.

3. A fase específica da proba, de carácter volunta-
rio, ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e
a capacidade de razoamento nuns ámbitos discipli-
nares concretos relacionados cos estudos que se pre-
tenden cursar e permite mellorar a cualificación
obtida na fase xeral.

Artigo 5º

A fase xeral consta dos exercicios seguintes:

1. O primeiro exercicio consistirá nun comentario,
por escrito, dun texto non especializado e de carác-
ter informativo ou divulgativo, relacionado coas
capacidades e contidos da materia de lingua castelá
e literatura. O exercicio presentará dúas opcións
diferentes entre as cales o estudante deberá elixir
unha.

2. O segundo exercicio consistirá nun comentario,
por escrito, dun texto non especializado e de carác-
ter informativo ou divulgativo, relacionado coas
capacidades e contidos da materia de lingua galega
e literatura. O exercicio presentará dúas opcións
diferentes entre as cales o estudante deberá elixir
unha.

Estará exento da realización deste exercicio o
alumnado con exención da cualificación das probas
de avaliación da materia de lingua galega e literatu-
ra nalgún dos dous cursos do bacharelato, así como
o alumnado que non realizase ningún dos dous cur-
sos do bacharelato en Galicia. A exención na proba
de acceso á universidade do exercicio de lingua
galega e literatura deberá ser solicitada polo alum-
nado no impreso de matrícula da proba de acceso.

3. O terceiro exercicio versará sobre as capacida-
des e contidos dunha das seguintes materias comúns
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do segundo curso do bacharelato: historia de España
ou historia da filosofía. Consistirá na resposta por
escrito a unha serie de cuestións adecuadas ao tipo
de coñecementos e capacidades que deban ser ava-
liados e cun formato de resposta que garantirá a
aplicación dos criterios obxectivos de avaliación
previamente aprobados. O exercicio presentará dúas
opcións diferentes entre as cales o estudante deberá
elixir unha.

O estudante indicará na solicitude de matrícula
para a proba de acceso a materia común (historia de
España ou historia da filosofía) da cal se examinará.

4. O cuarto exercicio será de lingua estranxeira e
terá como obxectivo valorar a comprensión lectora e
a expresión escrita. O exercicio presentará dúas
opcións diferentes entre as cales o estudante deberá
elixir unha. Na realización do exercicio non se pode-
rá empregar o dicionario nin ningún outro material
didáctico.

O estudante indicará na solicitude de matrícula
para a proba de acceso a lingua estranxeira de que
se examinará; poderá elixir entre alemán, francés,
inglés, italiano ou portugués.

5. O quinto exercicio versará sobre os contidos
dunha materia de modalidade do segundo curso do
bacharelato. Consistirá na resposta por escrito a
unha serie de cuestións adecuadas ao tipo de coñe-
cementos e capacidades que deban ser avaliados e
cun formato de resposta que garanta a aplicación dos
criterios obxectivos de avaliación previamente apro-
bados. O exercicio presentará dúas opcións diferen-
tes entre as cales o estudante deberá elixir unha.

O estudante indicará na solicitude de matrícula
para a proba de acceso a materia de modalidade da
cal se examinará. Esta materia será unha das de
modalidade establecidas para o segundo curso ás
cales se fai referencia no artigo 7 do Decre-
to 126/2008, do 19 de xuño, polo que establece a
ordenación e o currículo do bacharelato na Comuni-
dade Autónoma de Galicia e terá que ser distinta das
materias de modalidade elixidas para a fase especí-
fica.

6. Cada un dos exercicios desta fase terá unha
duración máxima dunha hora e media. Deberá esta-
blecerse un intervalo mínimo de 45 minutos entre o
final dun exercicio e o comezo do seguinte.

7. Para a realización dos exercicios, os candidatos
poderán empregar, á súa elección, calquera das lin-
guas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Non obstante, os exercicios correspondentes a lin-
gua castelá e literatura, lingua galega e literatura e
lingua estranxeira deberán realizarse nos seus res-
pectivos idiomas.

Artigo 6º

1. Cada un dos exercicios da fase xeral cualifica-
rase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais.

2. A cualificación da fase xeral será a media arit-
mética das cualificacións de todos os exercicios,
expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con
tres cifras decimais, arredondada á milésima máis
próxima e en caso de equidistancia á superior.

Artigo 7º

1. Na fase específica cada estudante poderá exami-
narse dun máximo de tres materias de entre as de
modalidade do segundo curso de bacharelato, que
deberán ser distintas da materia de modalidade elixi-
da para a fase xeral. Estas materias son as estableci-
das no artigo 7 do Decreto 126/2008, do 19 de xuño,
polo que establece a ordenación e o currículo do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os exercicios de cada unha das materias elixi-
das polo estudante consistirán na resposta por escri-
to a unha serie de cuestións adecuadas ao tipo de
coñecemento e capacidades que deban ser avaliadas
e cun formato de resposta que garanta a aplicación
dos criterios obxectivos de avaliación previamente
aprobados. Os exercicios presentarán dúas opcións
diferentes entre as cales o estudante deberá elixir
unha.

3. A duración de cada un dos exercicios será
dunha hora e media. Deberá establecerse un inter-
valo mínimo de 45 minutos entre o final dun exerci-
cio e o comezo do seguinte.

4. O estudante indicará na solicitude de matrícula
para a proba de acceso, as materias de modalidade
das cales se examinará na fase específica e que, en
todo caso, non poderán coincidir coa materia de
modalidade escollida para a fase xeral.

Artigo 8º

1. Cada unha das materias das cales se examine o
estudante na fase específica cualificarase de 0 a 10
puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase
superada a materia cando se obteña unha cualifica-
ción igual ou superior a cinco puntos.

Artigo 9º

1. O acceso á universidade española, tanto públi-
ca como privada, para cursar estudos universitarios
oficiais de grao requirirá, con carácter xeral, a supe-
ración da proba de acceso.

2. Considerarase superada a proba de acceso á
universidade cando o estudante obtivese unha nota
igual ou superior a cinco puntos como resultado da
media ponderada do 60 por cento da nota media do
bacharelato e o 40 por cento da cualificación da fase
xeral e sempre que obtivese un mínimo de catro
puntos na cualificación da fase xeral.

3. A nota media do bacharelato expresarase con
dúas cifras decimais, arredondada á centésima máis
próxima e en caso de equidistancia á superior. Para
o cálculo da nota media non se computará, para
efectos de acceso á universidade, a cualificación
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obtida nas ensinanzas de relixión, de conformidade
co disposto na disposición adicional 1ª do Decre-
to 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a
ordenación e o currículo do bacharelato na Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

Artigo 10º

1. Para a admisión ás ensinanzas universitarias
oficiais de grao en que se produza un procedemento
de concorrencia competitiva, é dicir, en que o núme-
ro de solicitudes sexa superior ao número de prazas
ofertadas, as universidades públicas empregarán
para a adxudicación das prazas a nota de admisión
que corresponda, que se calculará coa seguinte fór-
mula e se expresará con tres cifras decimais, arre-
dondada á milésima máis próxima e en caso de equi-
distancia á superior.

No caso de empate na nota de admisión, para a
adxudicación de prazas, terán opción preferente os
estudantes que na fase xeral elixiran unha materia
de modalidade vinculada á rama de coñecemento da
ensinanza á que se solicite acceder.

Nota de admisión:

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4*CFX + a*M1 + b*M2

NMB=nota media do bacharelato.
CFX=cualificación da fase xeral.
M1, M2=as dúas mellores cualificacións das mate-
rias da fase específica.
a, b=parámetros de ponderación das materias da fase
específica.

2. A nota de admisión incorporará as cualifica-
cións das materias superadas da fase específica
sempre que as ditas materias estean adscritas á rama
do coñecemento do título no cal queiran ser admiti-
dos, de acordo co disposto no anexo I da Orde
EDU/1434/2009, do 29 de maio, pola que se actua-
lizan os anexos do Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro.

3. Os parámetros de ponderación (a ou b) das
materias da fase específica serán os aprobados polas
universidades de Galicia para o acceso ao curso aca-
démico 2010-2011 e recollidos no anexo desta orde.

Artigo 11º

1. Unha vez superada a proba de acceso á univer-
sidade, os estudantes poderán presentarse en suce-
sivas convocatorias para mellorar a cualificación da
fase xeral. Tomarase en consideración a cualifica-
ción obtida na nova convocatoria, sempre que esta
sexa superior á anterior.

O alumnado que se presente para mellorar a cua-
lificación da fase xeral deberá examinarse das mes-
mas materias.

2. A cualificación da fase xeral terá validez inde-
finida, sempre que se supere a proba de acceso á
universidade.

3. Os estudantes poderán presentarse en sucesivas
convocatorias para mellorar a cualificación de cal-
quera das materias da fase específica. Tomarase en
consideración a cualificación obtida na nova convo-
catoria, sempre que esta sexa superior á anterior, e
tendo en conta o período de validez de superación
das materias de modalidade da fase específica esta-
blecido no número 5 deste artigo.

4. O alumnado que teña superada a proba de acce-
so á universidade nas sucesivas convocatorias da
fase específica non poderá elixir a materia de moda-
lidade obxecto de exame da fase xeral.

5. A cualificación das materias da fase específica
terá validez para o acceso á universidade durante os
dous cursos académicos seguintes á súa superación.

6. Nas sucesivas convocatorias, no caso de presen-
tarse a mellorar a cualificación de calquera das
fases, a proba de acceso realizarase na universidade
pública ou distrito universitario ao cal estea adscri-
to, para os efectos indicados, o centro de educación
secundaria no que obtivesen o título de bacharel ou
na universidade ou distrito universitario ao cal estea
adscrito o centro de educación secundaria máis pró-
ximo ao seu lugar de residencia.

Artigo 12º

1. Sobre a cualificación outorgada a cada materia
despois da primeira corrección, cada estudante
poderá presentar ante a presidencia do tribunal a
solicitude dunha segunda corrección dos exercicios
en que se considere incorrecta a aplicación dos cri-
terios xerais de avaliación e específicos de correc-
ción e cualificación aos cales se fai referencia no
artigo 15º desta orde, ou a solicitude de reclamación
ante a Comisión Organizadora, e quedará excluída
neste caso a posibilidade de solicitar a segunda
corrección.

O prazo de presentación destas solicitudes será de
tres días hábiles, contados a partir da data de publi-
cación das cualificacións.

2. Procedemento da reclamación:

Os exercicios sobre os que se presente a solicitu-
de de reclamación serán revisados por un profesor
ou profesora especialista distinto ao que realizou a
primeira corrección, co obxecto de verificar que
todas as cuestións foran avaliadas cunha correcta
aplicación dos criterios xerais de avaliación e espe-
cíficos de corrección, así como a comprobación de
que non existan erros materiais no proceso de cálcu-
lo da cualificación final.

A cualificación definitiva da materia será a que
resulte desta revisión, sempre que sexa superior á
outorgada despois da primeira corrección, agás nos
casos de erros de suma, en que a cualificación será
a que resulte correcta.
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3. Procedemento da segunda corrección:

a) Os exercicios sobre os que se presente unha
solicitude de segunda corrección serán corrixidos
por un profesor ou profesora especialista distinto ao
que realizou a primeira corrección.

A cualificación será a media aritmética das cuali-
ficacións obtidas nas dúas correccións. No suposto
de que existise unha diferenza de dous ou máis pun-
tos entre as dúas cualificacións, o tribunal efectua-
rá, de oficio, unha terceira corrección. A cualifica-
ción final será a media aritmética das tres cualifica-
cións. Este procedemento deberá efectuarse no pra-
zo máximo de cinco días hábiles, contados a partir
da data de finalización do prazo de tres días estable-
cido no número 1 deste artigo.

b) Sobre a cualificación outorgada despois do pro-
ceso de segunda corrección establecido no aparta-
do a) poderase presentar reclamación ante a Comi-
sión Organizadora, no prazo de tres días hábiles,
contados a partir da data de publicación da resolu-
ción da dobre corrección.

A cualificación definitiva da materia será a que
resulte desta revisión, sempre que sexa superior á
outorgada despois da segunda corrección.

4. As solicitudes de reclamación e segunda correc-
ción poderán presentarse nos lugares de entrega e
recollida de documentación (LERD) nos cales se
entregase a solicitude de matrícula para a proba,
empregando os impresos específicos contidos nos
sobres de matrícula, ou mediante o procedemento
telemático establecido pola Comisión Organizadora.

5. O estudante terá dereito a ver o exame corrixido
despois da segunda corrección establecida no núme-
ro 3 deste artigo, no prazo de cinco días e na data,
lugar e hora que estableza a Comisión Organizadora
da proba, sempre que se solicitase en tempo e forma.

6. Contra a resolución adoptada pola Comisión
Organizadora, que porá fin á vía administrativa,
poderá interpoñerse recurso potestativo de reposi-
ción no prazo dun mes contado desde o día seguinte
ao da publicación ante a propia comisión.

Neste caso non se poderá interpoñer o recurso con-
tencioso-administrativo mentres non se dite resolu-
ción expresa ou presunta do recurso potestativo de
reposición.

Artigo 13º

1. A Comisión Organizadora garantirá que os estu-
dantes que presenten algún tipo de discapacidade
poidan realizar tanto a fase xeral como a fase espe-
cífica nas debidas condicións de igualdade. A Comi-
sión Organizadora poderá adoptar as seguintes
medidas: adaptación de tempos, elaboración de
modelos especiais de exame, posta á disposición do
estudante dos medios materiais e humanos, asisten-
cias, apoios e axudas técnicas que precise para a
realización da proba de acceso, así como a garantía

de accesibilidade á información e comunicación dos
procesos e do recinto ou espazo físico onde esta se
desenvolva.

2. En todo caso, a determinación destas medidas
farase baseándose nas adaptacións curriculares cur-
sadas no bacharelato.

3. O tribunal poderá requirir informes e a colabo-
ración dos órganos técnicos competentes da Admi-
nistración educativa, así como dos centros onde cur-
sasen bacharelato os estudantes con discapacidade.

Artigo 14º

1. O alumnado formalizará a súa solicitude de
matrícula para a proba de acceso nas datas e nos
lugares que determine a Comisión Organizadora da
proba.

2. O alumnado realizará os exercicios da proba de
acceso á universidade nos lugares que determine a
Comisión Organizadora da proba.

3. O alumnado entregará as solicitudes de matrí-
cula para a proba de acceso na secretaría do centro
en que superase o segundo curso do bacharelato e
segundo o modelo facilitado pola Comisión Organi-
zadora, indicando as materias elixidas para a reali-
zación da fase xeral e da fase específica, de acordo
co disposto nos artigos 5º e 7º desta orde.

Así mesmo, o alumnado poderá solicitar a exen-
ción do exercicio de lingua galega e literatura pre-
visto no número 2 do artigo 5º desta orde.

4. Os centros informatizarán os datos persoais,
académicos e de matrícula para a proba de acceso
do alumnado mencionado no número 3 deste artigo,
nos prazos e segundo o procedemento que estableza
a Comisión Organizadora.

5. O alumnado que desexe concorrer á proba de
acceso deberá aboar as taxas correspondentes, de
acordo co disposto no Decreto 358/2009, do 9 de
xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes
aos estudos conducentes á obtención de títulos ofi-
ciais na ensinanza universitaria para o curso 2009-
2010. Estes trámites realizaranse no centro de edu-
cación secundaria en que o alumnado supere o
bacharelato e nos prazos que determine a Comisión
Organizadora da proba. Esta comisión facilitará aos
centros de educación secundaria os impresos para o
aboamento das taxas e a relación de entidades ban-
carias en que o alumnado deberá realizar o ingreso.

6. O alumnado que superase o bacharelato en con-
vocatorias anteriores presentará a súa solicitude de
matrícula para a proba de acceso no LERD que lle
corresponda, segundo o disposto pola Comisión
Organizadora. Este alumnado indicará na súa solici-
tude de matrícula para a proba de acceso os seus
datos persoais e as materias elixidas para realiza-
ción da fase xeral e da fase específica, de acordo co
disposto nos artigos 5º e 7º desta orde.
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Artigo 15º

1. O calendario da proba de acceso á universidade
será fixado coordinadamente pola Comisión Organi-
zadora, as universidades do sistema universitario de
Galicia e a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

2. O exame de cada materia será único e determi-
nado por sorteo público pola Comisión Organizadora
a partir de, cando menos, seis propostas presentadas
por cada director ou directora de grupo de traballo
LOE da materia correspondente. Non haberá anula-
ción da proba como primeira resolución, senón sus-
pensión e/ou aprazamento dun determinado exerci-
cio, sempre que se dese o caso.

3. Para efectos administrativos, e tendo en conta a
localización dos centros de educación secundaria,
establécense lugares de entrega e recollida de docu-
mentación (LERD) territorializados, onde se ins-
trúan os expedientes e se executen os procedemen-
tos administrativos e informáticos a nivel de usuario
(solicitante-centro de educación secundaria) que
van asociados á xestión do alumnado no acceso (cap-
tura de datos, matrícula, solicitudes, etc.).

4. A captura de datos, tanto académicos como per-
soais, será responsabilidade da Comisión Organiza-
dora a través das tres universidades, nos formatos
para a xestión informática previamente acordados co
servizo de apoio ao sistema universitario de Galicia.
Os centros de educación secundaria facilitaranlle á
Comisión Organizadora as actas e as certificacións
das cualificacións de bacharelato, no soporte infor-
mático correspondente, cos datos persoais e acadé-
micos necesarios para o proceso, segundo as instru-
cións e dentro dos prazos establecidos pola Comi-
sión Organizadora.

5. O deseño dos documentos correspondentes á
solicitude de matrícula para a proba de acceso é
competencia da Comisión Organizadora, tendo en
conta as posibilidades informáticas do sistema.

6. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria porá á disposición das universidades unha
aplicación informática para realizar a xestión da
proba de acceso á universidade.

7. A custodia dos expedientes e das actas de cua-
lificación do alumnado que participe na proba de
acceso á universidade correspóndelle á universida-
de respectiva, segundo o LERD asignado a cada
alumno ou alumna. Nas actas de cualificación debe-
rán figurar os datos necesarios para a certificación e
o traslado. Cada alumno ou alumna que desexe ini-
ciar estudos noutro distrito presentará, para os efec-
tos de traslado, a solicitude na universidade respec-
tiva. Esta universidade será a encargada de tramitar
o traslado, arquivar os datos correspondentes e
comunicarllo á Comisión Organizadora.

Artigo 16º

1. As probas deberán axustarse aos currículos e á
estrutura do bacharelato que se determinan no

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se esta-
blece a ordenación e currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia, e na Orde do 24
de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organiza-
ción e o currículo das ensinanzas de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A Comisión Organizadora encargará a elabora-
ción das probas aos directores e directoras dos gru-
pos de traballo, que poderán contar coa colaboración
de especialistas, e seralles de aplicación o disposto
nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, refe-
rentes ao réxime de abstención e recusación.

3. As probas, elaboradas segundo os criterios que
a Comisión Organizadora estableza, deberán incluír
necesariamente os seus criterios xerais de correc-
ción, especificando tanto o valor asignado a cada
unha das partes como aqueloutras consideracións
que poidan ser necesarias para realizar unha valora-
ción obxectiva. Así mesmo, a Comisión Organizado-
ra encargará aos directores e directoras dos grupos
de traballo a elaboración dos criterios específicos de
corrección que servirán de base para a avaliación
dos exercicios e para a resolución das reclamacións
das probas que solicite o alumnado.

Artigo 17º

1. A Comisión Organizadora da proba de acceso
prevista no artigo 16 do Real decreto 1892/2008, do
14 de novembro, está integrada por representantes
das tres universidades públicas de Galicia, da
Administración educativa e do profesorado de
bacharelato de centros públicos.

2. A proba de acceso á universidade organízase
conxuntando os seguintes órganos e tarefas:

-Comisión Organizadora.

-Tribunal único para o sistema universitario de
Galicia composto por comisións delegadas e comi-
sións de avaliación.

-Grupos de traballo LOE das diferentes materias
obxecto de exame.

-Diversificación dos puntos de captura de datos,
para efectos administrativos, tendo en conta a loca-
lización dos centros de educación secundaria.

-Explotación informática dos datos de matrícula
para a proba de acceso.

-Exames e calendario.

3. A Comisión Organizadora terá atribuídas, entre
outras, as seguintes competencias:

a) Coordinación entre as universidades e os cen-
tros en que se imparta bacharelato, para os únicos
efectos de organización e realización da proba.

b) Adopción das medidas necesarias para garantir
o segredo do procedemento de elaboración e selec-
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ción dos exercicios, así como o anonimato dos estu-
dantes e dos centros durante o proceso de corrección
dos exercicios.

c) Adopción das medidas necesarias para garantir
que os estudantes poidan empregar, á súa elección,
calquera das linguas oficiais da Comunidade Autó-
noma de Galicia.

d) Definición dos criterios para a elaboración das
propostas de exame.

e) Designación e constitución dos tribunais.

f) Convocatoria da proba.

g) Establecemento dos criterios xerais de avalia-
ción dos exercicios.

h) Resolución das reclamacións.

i) Establecer os mecanismos de información axei-
tados.

4. Para adoptar os acordos das letras d) e g) a
Comisión Organizadora contará co asesoramento do
correspondente grupo de traballo de cada materia.

5. A Comisión Organizadora para todo o sistema
estará constituída por tres profesores ou profesoras
de universidade, cada un deles delegado ou delega-
da do reitor correspondente, e tres profesores ou pro-
fesoras de educación secundaria nomeados polo
conselleiro de educación e ordenación universitaria.

6. Esta comisión ten competencias para resolver os
asuntos comúns de organización, deseño, coordina-
ción, elaboración e execución de directrices e proce-
dementos xerais para o cumprimento do principio de
distrito único, no ámbito das competencias que lle
foron delegadas.

7. Ao inicio do curso académico de realización da
proba de acceso á universidade a Comisión Organi-
zadora fará públicos os criterios de organización, a
estrutura básica dos exercicios, os criterios xerais de
cualificación e os parámetros de ponderación das
materias da fase específica.

8. Os protocolos dos exercicios incluirán necesa-
riamente a ponderación de cada unha das cuestións
na cualificación do exercicio. Para garantir a máxi-
ma obxectividade e equidade das cualificacións, aos
devanditos protocolos xuntaranse os criterios espe-
cíficos de avaliación e cualificación, que se farán
públicos unha vez realizada a proba.

9. A Comisión Organizadora elaborará un informe
anual da proba de acceso á universidade e elabora-
rá as recomendacións para a mellora da proba. O
devandito informe seralle remitido á Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 18º

1. O tribunal único da proba de acceso será
nomeado pola Comisión Organizadora para avaliar

os coñecementos do alumnado, e estará constituído
por:

-Un presidente, un secretario e, se é o caso, un
vicepresidente.

-Comisións delegadas para actuaren en cada un
dos centros nos que se realice a proba e que estarán
territorializadas segundo o criterio de proximidade
do alumnado. A Comisión Organizadora establecerá
o número destas comisións, determinará a súa com-
posición e funcións, así como a localización destas,
tendo en conta a prioridade de utilización de centros
universitarios.

-Comisións de avaliación de cada materia obxecto
de exame na proba, presididas polos directores ou
directoras dos grupos de traballo LOE e constituí-
das, así mesmo, por vogais especialistas da materia
en número suficiente para o seu correcto funciona-
mento.

2. Para a constitución do tribunal único considera-
ranse os seguintes criterios:

a) O presidente e o secretario do tribunal único e
os presidentes e secretarios das comisións delegadas
serán nomeados pola Comisión Organizadora entre o
persoal docente das universidades.

b) Os vogais das comisións delegadas serán
nomeados pola Comisión Organizadora entre profe-
sores especialistas das distintas materias obxecto de
exame na proba de acceso á universidade.

c) Os vogais das comisións de avaliación serán
nomeados pola Comisión Organizadora entre o per-
soal docente das universidades e o profesorado de
educación secundaria que estea a impartir a materia
obxecto de exame. Estes vogais corrixirán un núme-
ro de exercicios non superior a douscentos.

d) Na designación dos vogais das distintas comi-
sións procurarase unha composición equilibrada
entre mulleres e homes, agás que non sexa posible
por razóns fundadas e obxectivas, debidamente
motivadas. Así mesmo, deberase garantir para cada
materia a participación de polo menos o 40 por cen-
to de docentes de universidade e o 40 por cento de
profesorado de educación secundaria que imparta
bacharelato.

e) Os vogais integrantes das comisións delegadas e
das comisións de avaliación serán designados entre
o profesorado que o solicite ao presidente da Comi-
sión Organizadora, dentro do prazo que esta deter-
mine.

3. Co obxecto de garantir a imparcialidade do pro-
ceso e tendo en conta o disposto nos artigos 28 e 29
da citada Lei 30/1992, o profesorado que forme par-
te das comisións delegadas e de avaliación non
poderá examinar ou avaliar o alumnado do seu cen-
tro de procedencia. Un vogal proposto por cada cen-
tro e nomeado polo presidente da Comisión Organi-
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zadora incorporarase á comisión delegada corres-
pondente como representante do centro.

4. Os criterios xerais de avaliación, aos cales se
alude no artigo 15º número 2 desta orde, deberán ser
coñecidos polos membros das comisións delegadas e
polos alumnos e alumnas no momento da realización
das probas. Os criterios específicos de corrección
faranse públicos, unha vez realizadas estas, nos cen-
tros onde os alumnos e as alumnas finalizasen os
seus estudos de bacharelato.

Artigo 19º

1. Constitúense grupos de traballo LOE das dife-
rentes materias obxecto de exame na proba, coa
finalidade de asesorar a Comisión Organizadora na
definición dos criterios para a elaboración das pro-
postas de exame e no establecemento dos criterios
xerais de avaliación da proba.

2. A Comisión Organizadora, xunto coa Conselle-
ría de Educación e Ordenación Universitaria, esta-
blecerá o número de grupos de traballo e nomeará os
seus compoñentes.

3. Cada grupo de traballo estará composto polos
seguintes especialistas na materia ou materias
correspondentes:

-Un profesor ou profesora de universidade, que
desempeñará a función de director ou directora do
grupo, que poderá estar asistido por un subdirector
ou subdirectora e serán nomeados ambos os dous
pola Comisión Organizadora.

-Un membro da Inspección Educativa que será
nomeado pola Dirección Xeral de Educación, For-
mación Profesional e Innovación Educativa.

-Un representante da Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educati-
va.

-Un máximo de catro profesores ou profesoras de
educación secundaria que estean impartindo a mate-
ria no segundo curso do bacharelato e que serán
nomeados conxuntamente pola Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa e a Comisión Organizadora.

4. O director ou directora do grupo de traballo
enviará á Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, a través da
Comisión Organizadora, unha memoria final das
actividades desenvolvidas polo grupo de traballo
antes da data que sinale a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria.

Disposición adicional

Primeira.

1. Poderán realizar a proba de acceso regulada nos
artigos 5º e 7º desta orde os estudantes que estean en
posesión de calquera dos títulos ou certificados que

se indican a continuación, correspondentes a plans
de estudos de ordenacións educativas anteriores, ou
a estudos estranxeiros homologados ou validados por
eles:

a) Título de bacharelato correspondente á ordena-
ción do sistema educativo regulada pola Lei orgáni-
ca 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do
sistema educativo.

b) Certificado acreditativo de ter superado o curso
de orientación universitaria.

c) Certificado acreditativo de ter superado o curso
preuniversitario.

d) Calquera outro título que o Ministerio de Edu-
cación declare equivalente, para estes efectos, ao
título de bacharel regulado pola Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. Os estudantes que teñan cursado os estudos de
bacharelato previstos na Lei orgánica 1/1990, do 3
de outubro, de ordenación xeral do sistema educati-
vo, realizarán a proba de acceso na universidade ou
distrito universitario ao cal estea adscrito, para os
efectos indicados, o centro de educación secundaria
en que superasen o segundo curso ou na universida-
de ou distrito universitario ao cal estea adscrito o
instituto de educación secundaria máis próximo ao
seu lugar de residencia.

3. Os estudantes de bacharelato unificado poliva-
lente da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de edu-
cación, realizarán a proba de acceso na universida-
de ou distrito universitario ao cal estea adscrito,
para os efectos indicados, o centro de educación
secundaria no que superasen o curso de orientación
universitaria ou na universidade ou distrito univer-
sitario ao cal estea adscrito o instituto de educación
secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia.

4. Os estudantes de bacharelato cursado de acordo
con plans de estudos anteriores aos da Lei 14/1970,
do 4 de agosto, xeral de educación, realizarán a pro-
ba de acceso na universidade ou distrito universita-
rio ao cal estea adscrito o instituto de educación
secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia.

Segunda.-A nota de admisión dos estudantes que
superasen a proba de acceso á universidade segun-
do normativas anteriores á establecida nesta orde
será a cualificación definitiva da proba de acceso
que obtivesen no seu momento. Non obstante o ante-
rior, poderán presentarse á fase específica estableci-
da no artigo 7º desta orde. Neste caso a nota de
admisión a que se fai referencia no artigo 10º desta
orde, obterase da seguinte fórmula:

Nota de admisión:

Nota de admisión = CDA + a*M1 + b*M2
CDA=cualificación definitiva da proba de acceso á
universidade anterior á establecida nesta orde.
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M1, M2=as dúas mellores cualificacións das mate-
rias da fase específica.
a, b=parámetros de ponderación das materias da fase
específica.

Terceira.-O alumnado que estea en posesión do
título de bacharel (LOXSE) e teña superada a mate-
ria de mecánica ou a materia de imaxe no segundo
curso, poderá escoller calquera destas materias para
a fase xeral ou para a fase específica, durante os cur-
sos 2009-2010 e 2010-2011.

Disposición transitoria

Única.-Para esta convocatoria, as funcións da
Comisión Organizadora a que se fai referencia no
artigo 16 do Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, serán desempeñadas pola Comisión Inte-
runiversitaria de Galicia, CIUG, coincidindo a pre-
sidencia da Comisión Organizadora e os seus mem-
bros coa presidencia e membros da CIUG. No caso
de que algúns dos membros designados non puide-
sen desempeñar a súa función, a Administración

autonómica designará a persoa ou persoas que os
substitúan no seu labor dentro da Comisión Organi-
zadora.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Secretaría Xeral de Univer-
sidades e a Dirección Xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa para que,
dentro das súas respectivas competencias, diten as
disposicións que sexan precisas para a execución do
establecido nesta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e
será aplicable para o curso académico 2009/2010.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2009.

Xesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO 
Parámetros de ponderación (0,2 ou 0,1) das materias da fase específica da proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao 

do sistema universitario de Galicia para o acceso ao curso 2010-2011 
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Belas artes 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Filosofía 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Humanidades 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Información e documentación 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Tradución e interpretación (**) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Historia 0,1 0,1   0,2 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,2   0,1  0,2 

Historia da arte 0,1 0,1   0,2 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,2   0,1  0,2 

Xeografía e historia 0,1 0,1   0,2 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,2   0,1  0,2 

Estudos de galego e español 0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

Español: estudos lingüísticos e 
literarios 

0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

Filoloxía clásica 0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

Galego-portugués: estudos 
lingüísticos e literarios 

0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

Inglés: estudos lingüísticos e 
literarios 

0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

Lingua e literatura españolas 0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

Lingua e literatura galegas 0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

Linguas estranxeiras 0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 

A
rt

es
 e

 h
um

an
id

ad
es

 

Linguas modernas e as súas 
literaturas 

0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1   0,1  0,1 
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X
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Bioloxía   0,2 0,1  0,1   0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

Ciencia e tecnoloxía dos 
alimentos 

  0,2 0,1  0,1   0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

Ciencias do mar   0,2 0,1  0,1   0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

Física   0,2 0,1  0,1   0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

Matemáticas   0,2 0,1  0,1   0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

C
ie

nc
ia

s 

Química   0,2 0,1  0,1   0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

Enfermaría   0,2 0,1  0,1   0,1 0,1       0,1  0,1 0,2  0,1  

Fisioterapia   0,2 0,1  0,1   0,1 0,1       0,1  0,1 0,2  0,1  

Podoloxía   0,2 0,1  0,1   0,1 0,1       0,1  0,1 0,2  0,1  

Logopedia 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Psicoloxía 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 C
ie

nc
ia

s 
da

 s
aú

de
 

Terapia ocupacional 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Enxeñaría informática   0,2 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

Enxeñaría da edificación   0,2 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2       0,2  0,1 0,2  0,1  

E
nx

eñ
ar

ía
 e

 
ar

qu
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ec
tu

ra
 

Enxeñaría en deseño industrial e 
desenv. do produto 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  0,1 0,2  0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Administración e dirección de 
empresas 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Economía 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

C
ie

nc
ia

s 
so

ci
ai

s 
e 

xu
rí

di
ca

s 

Ciencias empresariais 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Ciencia política e da 
administración 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Ciencias da actividade física e 
do deporte (**) 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Comunicación audiovisual 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Dereito 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Dirección e xestión pública 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Educación infantil 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Educación primaria 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Educación social 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Pedagoxía 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Periodismo 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Publicidade e relacións públicas 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Relacións laborais e recursos 
humanos 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Socioloxía 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Traballo Social 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Turismo 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Xeografía e ordenación do 
territorio 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

 

Nota: os parámetros de ponderación recollidos neste anexo serán válidos unicamente para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema 
universitario de Galicia do curso 2010-2011. 

Para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia que sexan aprobadas pola ANECA para o curso 2010-2011, os parámetros de 
ponderación serán os que aproben as universidades e faranse públicos durante o curso 2009-2010. 


