
Resolución  do 17 de novembro de 2022, da  Dirección Xeral de Ordenación e Innovación 
Educativa  pola  que  se  establecen  as  bases  para  a  participación,  con  carácter 
experimental, no  programa  Cinema  na  Aula dos  centros  públicos  dependentes  da 
Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación  Profesional  e  Universidades  durante  o 
curso 2022/23.

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de Educación, dispón que tanto na educación primaria como na educación secundaria 
obrigatoria se debe propiciar a aprendizaxe competencial, autónoma, significativa e reflexiva 
en todas as materias que aparecen enunciadas no articulado,  e que poderán integrarse en 
ámbitos.  A  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  a 
competencia dixital, o emprendemento, o fomento do espírito crítico e científico, a educación 
emocional e en valores, a educación para a paz e non violencia e a creatividade traballaranse 
en todas as materias.  En todo caso,  fomentaranse de xeito transversal a educación para a 
saúde, incluída a afectivo-sexual, a igualdade entre homes e mulleres, a formación estética e o 
respecto mutuo e a cooperación entre iguais.

Os cambios acontecidos nos últimos anos a través das redes sociais constitúen un reto para o 
profesorado  á  hora  de  establecer  unha  comunicación  efectiva  co  alumnado.  Na sociedade 
actual,  este  está  exposto  a  un  aluvión  audiovisual  constante,  sendo  plataformas  de 
entretemento  en  liña  a  principal  fonte  á  que  acoden  como primeiro  recurso  para  buscar 
información sobre todos os temas presentes na súa vida cotiá. Neste aspecto, o coñecemento 
dos  elementos  formais  da  linguaxe  audiovisual  resulta  unha  prioridade  para  fornecer  ao 
alumnado  coas  ferramentas  críticas  necesarias  para  filtrar  esas  informacións  e  poder 
establecer canles de comunicación adecuados e efectivos.

Para  conseguir  este  obxectivo  o  cinema,  pola  súa  propia  natureza,  resulta especialmente 
axeitado. Ademais, é unha ferramenta idónea para traballar co alumnado de todos os niveis 
educativos o desenvolvemento das competencias transversais que promoven a autonomía e a 
reflexión. Por todos estes motivos, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional 
e Universidades, seguindo experiencias desenvolvidas noutros programas e co compromiso de 
mellorar  a  calidade  educativa,  pon  á  disposición  dos  centros   docentes  públicos  de  xeito 
experimental  o  programa  Cinema  na  Aula.  A  través  deste  programa os  centros  poderán 
acceder  a  unha  plataforma  de  filmes  en  liña  cun  amplo  catálogo,  ademais  de  materiais 
educativos preparados para traballar contidos transversais do currículo a través do cinema. 

De acordo co anteriormente exposto, esta Dirección Xeral

RESOLVE:
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Primeiro. Obxecto

Esta resolución ten por obxecto regular o programa Cinema na Aula e establecer as bases para 
a  participación  no  mesmo dos  centros  públicos  dependentes  da  Consellería  de  Cultura, 
Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso escolar 2022/23.       

Segundo. Ámbito de aplicación

Poderán  participar  nesta  convocatoria  un  máximo  de  100 centros  de  ensino  públicos 
dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que 
impartan ensinanzas de educación primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional, 
educación de persoas adultas, educación especial e ensinanzas de réxime especial. Priorizarase 
a participación daqueles centros que participan no Plambe 2022/23.

Terceiro. Definición do programa Cinema na Aula

Cinema na Aula é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través da utilización do 
cinema e as novas tecnoloxías para lograr a correcta adquisición dos coñecementos e das 
competencias  que  permitan  desenvolver  os  valores  da  cidadanía  democrática,  a  vida  en 
común, o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si mesmos.

Trátase dun  programa que busca a mellora da  calidade educativa favorecendo a innovación 
nos propios centros facilitándolles unha ferramenta educativa que consiste no acceso a unha 
plataforma  de  cinema  en  liña  cun  extenso  catálogo  de  filmes  relacionados  de  forma 
transversal cos currículos educativos e de material docente elaborado para a súa utilización 
eficaz na aula.

Cuarto. Obxectivos xerais do programa Cinema na aula

Con este plan preténdense lograr os seguintes obxectivos:

1. Dotar  á comunidade educativa galega  dunha ferramenta que poida ser empregada dende 
numerosas perspectivas e en diferentes niveis educativos.

2.  Promover o emprego do cinema como ferramenta para tratar elementos transversais dos 
currículos dos diferentes niveis educativos.

3.  Fomentar dende o ámbito educativo  a implementación de iniciativas  que contribúan ao 
coñecemento e consecución dos ODS da Axenda 2030, prestando especial atención ao ODS 4 
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que busca garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade.

4.  Familiarizar  ao  alumnado dos  centros  participantes  cos  elementos  formais  da linguaxe 
cinematográfica.

Quinto. Proceso e prazo de solicitude

1. Todo o procedemento de solicitude será realizado pola persoa responsable da dirección do 
centro  a  través  da  aplicación  informática  https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/. 
Esta solicitude consistirá nun proxecto do centro no que se incorpore o cinema como recurso 
educativo.

2. O prazo para presentarse a esta convocatoria comeza o día seguinte ao da publicación desta 
resolución no portal educativo e rematará o día 14 de decembro de 2022.

Sexto. Criterios de admisión e comisión de selección

1. Unha vez pechado o prazo de solicitude de participación, a comisión de selección avaliará a 
solicitude dos centros participantes segundo os seguintes criterios:

a Enfoque transversal e interdisciplinar do proxecto. Ata 2 puntos

b Participación do centro noutros programas ou proxectos relacionados co cinema ou as 
artes audiovisuais. Ata 2 puntos

c Correcta implementación do cinema no proxecto presentado. Ata 2 puntos

d Innovación das accións propostas no proxecto. Ata 2 puntos

e Implicación da comunidade educativa no proxecto presentado. Ata 1 punto

f Ubicación do centro nun entorno con maiores dificultades para acceder a diferentes 
manifestacións culturais, como o cinema ou o teatro. Ata 1 punto

2. A comisión de selección estará integrada polos seguintes membros:

a A persoa titular da Subdirección Xeral Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa, ou 
persoa en quen delegue, que actuará como presidente/a.

b A persoa  titular  da  xefatura  do  Servizo  de  Innovación  e  Programas  Educativos,  ou 
persoa en quen delegue.

c Dúas persoas  asesoras  do Servizo de Innovación e  Programas Educativos,  unha das 
cales realizará as funcións de secretaría.
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3. A comisión poderá dispoñer a constitución de comisións técnicas, compostas por persoas 
asesoras da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa.

Sétimo. Certificación

1.  A  Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación  Profesional  e  Universidades  certificará, 
segundo  a  normativa  vixente,  a  participación  do  profesorado  en  Cinema  na  aula como 
actividade de innovación educativa cunha equivalencia de 10 horas de formación permanente 
do profesorado. Esta certificación estará supeditada á avaliación positiva da memoria na que 
se detalle o desenvolvemento do programa realizada pola comisión de selección.

2.  A  Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación  Profesional  e  Universidades  difundirá 
aqueles proxectos que destaquen polo seu carácter innovador e interdisciplinar. 

Oitavo. Resolución

1.  Unha vez rematado o proceso de selección das solicitudes, a comisión de selección fará 
pública  a  resolución  provisional  no  portal  educativo  desta  consellería 
(http://www.edu.xunta.gal/portal/).

2.  A publicación  da resolución  provisional  abrirá  un prazo de 3 días  hábiles  para  efectuar 
reclamacións ou renuncias dirixidas á  Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. 
Deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta 
de Galicia (https://sede.xunta.gal) a través do formulario correspondente ao procedemento de 
presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema 
electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado (código PR004A),  xunto coa 
documentación  complementaria.  No  asunto  do  formulario  deberá  incluírse  o  nome  do 
programa  “Cinema  na  aula”.  Para  a  presentación  das reclamacións  e renuncias  poderá 
empregarse  calquera  dos  mecanismos  de  identificación  e  sinatura  admitidos  pola  sede 
electrónica  da  Xunta  de  Galicia,  incluído  o  sistema  de  usuario  e  clave  Chave365 
(https://sede.xunta.g al/tramites-e-servizos/chave365). 

3. Transcorrido este prazo, a comisión de selección realizará a valoración das reclamacións e 
renuncias recibidas, e deseguido elevará a proposta definitiva á persoa titular da  Dirección 
Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, que adoptará a resolución definitiva dos centros 
seleccionados en cada programa. 

4. As reclamacións serán aceptadas ou rexeitadas na resolución definitiva que se publicará no 
portal educativo http:///www.edu.xunta.gal/portal.

5. Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de 
alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura,  Educación,  Formación Profesional e 

Edificio Administrativo  
San Caetano, s/n 4
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.gal

C
VE

: m
G

aI
cl

G
jG

4K
3

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=mGaIclGjG4K3


Universidades no prazo dun mes contado a partir  do día seguinte ao da publicación desta 
resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro,  do   procedemento  administrativo  común  das  administracións  públicas,  ou  ben 
directamente un recurso  contencioso  administrativo  ante  a  Sala  do  Contencioso-
Administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  no  prazo  de  dous  meses,  de 
conformidade  co  artigo  46  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición 
contencioso-administrativa.

6. O prazo máximo para resolver este procedemento será de tres meses. Se transcorrese o 
citado prazo sen que recaese resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender 
desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo. 

Noveno. Participación, seguimento e avaliación dos proxectos

1. A persoa coordinadora de cada proxecto elaborará unha memoria final do traballo realizado 
na  sección  correspondente  da  aplicación  de  xestión  desta  resolución.  O prazo  para  a  súa 
realización rematará o 7 de xullo de 2023.

2. A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e as entidades de referencia de cada 
programa  levarán  a  cabo  o  seguimento  e  posterior  avaliación  de  acordo  cos  criterios 
establecidos co fin de verificar a súa realización, a calidade e os resultados obtidos. 

3. A valoración positiva desta memoria, que recollerá os aspectos establecidos na aplicación 
informática  de  https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/,  será  indispensable  para 
acadar a certificación de innovación educativa do profesorado participante.

Décimo. Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Os  datos  persoais  recadados  neste  procedemento  serán  tratados  na  súa  condición  de 
responsable pola Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da 
xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá. 

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no 
exercicio  de  poderes  públicos,  conforme  a  normativa  recollida  na  ficha  do  procedemento 
incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias 
recollidas  en  https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.  Con  todo, 
determinados  tratamentos  poderán  fundamentarse  no  consentimento  das  persoas 
interesadas e esta circunstancia reflectirase no devandito formulario. 

Os  datos  serán  comunicados  ás  Administracións  públicas,  organismos  e/ou  entidades  que 
participan  neste  plan  no  exercicio  das  súas  competencias,  cando  sexa  necesario  para  a 
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tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que a cidadanía poida acceder de 
forma integral á información relativa a unha materia. 

A fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas 
interesadas serán publicados conforme ao descrito na presente norma reguladora a través dos 
distintos  medios  de  comunicación  institucionais  dos  que  dispón  a  Xunta  de  Galicia  como 
Diarios Oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer 
outros dereitos ou retirar  o seu consentimento,  a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 
procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida 
en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

No  caso  de  existir  diferentes  referencias  normativas  en  materia  de  protección  de  datos 
persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento 
(UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos ou a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

En Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

A  Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Judith Fernández Novoa
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