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Anteproxecto de Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa

Asalto ao ensino público 
O Consello de Ministros deu luz verde ao 

Anteproxecto de Lei de Mellora da Calida-
de Educativa (LOMCE) unha denominación 
enganosa pois as medidas a aplicar van 
en sentido totalmente oposto á calidade, 
están asentadas en informes que homo-
logan sistemas educativos diferentes, con 
investimentos moi desiguais e herdanzas 
históricas distintas e só atenden a resultados 
estandarizados, sen considerar os diferentes 
contextos socioeconómicos e os recursos 
destinados á educación, tan determinantes 
dos resultados educativos. Por iso este An-
teproxecto non está  concibido para empren-
der a reforma necesaria para afortalar e me-
llorar o ensino público. O verdadeiro motivo 
é adecuar o sistema educativo aos principios 
neoliberais e avanzar na privatización e mer-
cantilización da Educación, recentralizar e 
uniformizar o sistema educativo, repudiando 
a conformación plurinacional, pluricultural e 
plurilingüística do Estado español; reforzar 
a confesionalidade; conformar un sistema 
máis selectivo, elitista e clasista; segregar o 
alumnado mediante itinerarios que o conde-
nan a titulacións diferentes no ensino obri-
gatorio e expulsan do mesmo os sectores 
máis desfavorecidos da sociedade; agredir 
o profesorado, xerarquizando e recortando 
os seus dereitos laborais e profesionais; eli-
minar a xestión democrática dos centros e 
estratificar os centros educativos co obxec-
tivo de crear centros de elite. Trátase, en 
definitiva, de que o sistema educativo sexa 
cada vez menos equitativo, de pór en xogo 
o dereito universal á educación, de desbotar 
a igualdade de oportunidades e negarnos o 
dereito a ter un ensino galego, científico e lai-
co, para así fortalecer o papel españolizador 
ao que contribúe, tan eficazmente, o sistema 
educativo vixente. 

Toda a armazón desta contrarreforma 
asenta en principios mercantilistas e an-
tisociais e proxecta un sistema educativo 
ordenado cara ao abandono ou ao fracaso 
escolar do alumnado falto de recursos, con 
dificultades na aprendizaxe ou necesidades 
educativas específicas. Un sistema educati-
vo segregacionista e ao servizo das clases 
dominantes e do ensino privado concertado, 
transmisor da súa ideoloxía, excluínte social-
mente e agresivo coa diversidade. 

E todo co silencio cómplice do goberno 
galego que, perante a actual desgaleguiza-
ción do ensino e o descoñecemento do pro-
pio, por parte do alumnado, permite rebaixar 
nun 10% a capacidade de estabelecermos 
os currículos.

As reválidas, requisito imprescindíbel para 
acceder ao seguinte nivel educativo,  van 
supor máis discriminación social, ao mediren 
só resultados e non consideraren o contexto 
e as circunstancias culturais e familiares. Por 
outra parte, supoñen o menosprezo á pro-
fesionalidade do profesorado, xa que o seu 
traballo está posto en tea de xuízo na medi-
da en que o resultado da avaliación continua 
deixa de ter valor fronte ás reválidas.  

É obriga das administracións educativas 
garantir a oferta dun ensino común e bási-
co para todos e todas. O anteproxecto de lei 
conculca este dereito e empurra unha parte 
importante do alumnado a non acadar o gra-
duado en ESO, desviándoo, a partir dos 15 
anos, a unha Formación Profesional Básica 
que non conduce a continuar formándose. 
O sistema de elección temperá dos estudos 
reduce a equidade do sistema, supón segre-
gación e autolimita o acceso aos estudos 
superiores do alumnado. 

O PP aproveita esta Lei para garantir e le-
galizar os concertos educativos nos centros 
que segregan o alumnado por razón de sexo, 
malia que o Tribunal Supremo sentenciase a 
súa ilegalidade e artellar a creación de cen-
tros de elite, de especialización curricular e 
até de excelencia para un alumado selecto. 
As avaliacións  servirán para configurar unha 
clasificación dos centros, atendendo aos 
resultados escolares do alumnado, baixo 
un procedemento uniformizado para todo o 
Estado e sen considerar a nosa realidade.  
A extracción social do alumnado, os recur-
sos familiares, o contorno social e cultural, 
a porcentaxe de alumnado con necesidades 
educativas especiais e os recursos de cada 
centro son determinantes para considerar o 
rendemento escolar. Mais nada disto intere-
sa. O obxectivo é que estes resultados sir-
van de reclamo ou rexeitamento á hora de 
clasificar os centros e crear centros de elite, 
posibelmente concertados, que dispoñan de 
máis recursos e medios.

A LOMCE liquida totalmente a xa escasa 
xestión democrática dos centros. Graves e 
perigosas son as prerrogativas que, en ex-
clusiva, se lles trasladan ás direccións para 
poder estabelecer “os requisitos e méri-
tos específicos do profesorado para cubrir 
postos vacantes no seu centro”, podendo 
rexeitar a incorporación de profesorado 
interino, se o estimaren  conveniente, ou 
propor o nomeamento de profesorado sen 
previo concurso. Estas atribucións, amais 
de inaceptábeis, van contra os criterios de 
igualdade, mérito e obxectividade que debe 
observar a cobertura de postos na adminis-
tración pública.  A  administración educativa 
resérvase a potestade de elixir as direccións, 
atribuíndolles todas as competencias para 
poderen actuar unilateralmente e como 
simples representantes dela, sen obriga de 
render contas ao claustro de profesores e ao 
consello escolar. As reminiscencias do fran-
quismo afloran en diferentes artigos. Están 
presentes na restitución das reválidas; no 
mantemento da Relixión, no nomeamento 
das dirección e nas súas prerrogativas; no 
currículo da nova materia de Educación Cí-
vica e Constitucional, que se converte nun  
adoutrinamento do alumnado e no repudio á 
diversidade nacional, cultural e lingüística do 
Estado, é dicir, aos dereitos dos pobos; na 
omisión da educación para a igualdade, para 
a solidariedade e a xustiza social e para a 
solución pacífica dos conflitos. 

O PP aprobaraa sen debate nin consen-
so e co rexeitamento do profesorado. Nós 
batallaremos para denunciar cales son os 
verdadeiros obxectivos do PP con esta Lei, 
para que o conxunto da sociedade saiba 
que estamos ante unha Lei ao servizo da 
españolización do ensino e dos intereses 
económicos e ideolóxicos que representa a 
patronal do ensino concertado. Unha Lei que 
limita o acceso á educación das clases popu-
lares, racha coa igualdade de oportunidades 
e supón  unha agresión á educación como 
dereito universal e gratuíto. En definitiva, re-
centralización, privatización, clasismo e nada 
de mellora da calidade educativa.

Extracto do artigo do Secretario Nacional da CIG-Ensino, 
Anxo Louzao, publicado en www.sermosgaliza.com
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É unhA LEi EspAñOLizAdOrA E AntigALEgA

- Nega a configuración plurinacional, plurilingüística e pluricultural 
do Estado español. 
- Impide dotármonos dun sistema educativo galego.
- Reduce as competencias de Galiza ao diminuír do 45 ao 35 % 
o dereito a fixarmos as ensinanzas mínimas en todos os niveis 
educativos.
- Uniformiza e recentraliza o sistema educativo a través das reváli-
das e as avaliacións xerais para evitar a galeguización do ensino. 
- O Goberno central fixará os criterios de avaliación e as caracte-
rísticas xerais das probas en Primaria, ESO e Bacharelato.
- Fixa unha estrutura pechada das materias a nivel de Estado sen 
posibilidade dunha organización diferente por parte da Consellaría 
de Educación.
- O Goberno central tamén fixará as materias e as características 
básicas  dos cursos de formación específicos de acceso á FP e os 
criterios para o desenvolvemento das probas de acceso.
- Sustrae competencias da Consellaría de Educación sobre o ca-
lendario escolar.
- Reproduce todas as competencias que tiña a Administración cen-
tral.

sELECtivA, ELitistA E sEgrEgAdOrA

- Establece probas finais (reválidas) externas ao rematar ESO e o 
Bacharelato.
- Para o título de Graduado en ESO e en Bacharelato é preciso 
superar as respectivas reválidas.
- Créanse diferentes itinerarios. Ao inicio de 3º da ESO o alumna-
do estará obrigado a iniciar o itinerario para continuar os estudos 
en FP ou Bacharelato, condicionando o seu futuro académico e 
laboral.
- Establece unha FP Básica a partir dos 15 anos co obxecto de 
segregar o alumnado e expulsalo do sistema educativo.
- Traerá como consecuencia que os fillos e fillas das clases popu-
lares van ter vetado o acceso a estudos universitarios.
- Exclúe socialmente unha parte importante do alumnado e impide 
a atención á diversidade.
- Obriga a decidir o futuro académico e en boa parte o profesional 
aos 13 anos.

LiquidA A xEstión dEMOCrátiCA dOs CEntrOs

- Elimínase a elección democrática do cargo directivo que será 
nomeado pola Administración educativa, que terá unha  represen-
tación maioritaria na comisión de elección.
- O Consello Escolar deixa de ser un órgano de goberno. As súas 
competencias pasan a corresponderlle ás direccións.
- Concéntrase na dirección a maioría das competencias con me-
noscabo das competencias do Consello Escolar e da participación 
do profesorado. 
- A dirección asume  as atribucións para aprobar a programación 
xeral anual e decidir sobre a admisión de alumnado.
- Reforza a figura do director: poderá establecer requisitos e méri-
tos específicos para os postos ofertados, rexeitar a incorporación 

de persoal interino e propor o nomeamento de profesorado que 
traballe nos proxectos de calidade.
- Amplíanse os requisitos para  optar ao cargo de director/a, co 
obxectivo de facer na práctica un corpo de  directores/as.

xErArquizA, dEsAutOrizA E rECOrtA dErEitOs dO 
prOfEsOrAdO

- Elimínase a liberdade de cátedra, ponse en tela de xuízo a nosa 
valía profesional xa que a función docente estará limitada exclusi-
vamente a preparar ao alumnado para superar as reválidas.
- Suporá unha reconversión profunda do profesorado con mobili-
dade xeográfica e funcional.  
- O profesorado funcionario poderá ser trasladado a centros edu-
cativos e localidades distintas ao do seu destino e modificar a ads-
crición dos postos de traballo dos que sexan titulares. 
- O profesorado estará obrigado a impartir docencia en corpos do-
centes diferentes ao seu centro.
- Modificaráselle a adscrición actual, estando obrigado a adscribir-
se a materias das cales non é especialista.
- As retribucións fixaranse en función do rendemento escolar do 
alumnado.
- Xerarquizarase, aínda máis o profesorado, mediante unha ca-
rreira docente cargada de obstáculos que terá repercusións retri-
butivas. 
- Crearanse concursos de traslados condicionados aos perfís das 
vacantes que establezan de antemán os directores e directoras.
- O peso do profesorado para elixir os cargos directivos dos cen-
tros é insignificante. 
- Funcionamento unipersoal e xerárquico dos centros.

privAtizAdOrA E MErCAntiListA

- Reafirma os concertos en todos os niveis educativos e potencia a 
rede de centros concertados.
- Garántense os concertos cos centros que segregan alumnado 
por sexo.
- As Administracións educativas poderán concertar, con carácter 
preferente, os ciclos de Formación Profesional Básica nos centros 
privados concertados que impartan Educación Secundaria Obri-
gatoria. 
- Estenderanse os concertos ao Bacharelato.
- Está pensada para creación de centros de elite, de especializa-
ción curricular e até de excelencia para un alumnado selecto.

invOLuCiOnistA: rEMinisCEnCiAs dO frAnquisMO

- Restitución das reválidas. 
- Sacralización da Constitución e do dominio como relación social.
- Repudia a coeducación e subvenciona centros que segregan 
alumnado  por razón de sexo.
- Continúa a confesionalidade no ensino e mantense a Relixión. Ao 
tempo desaparecen ou perden carga lectiva diferentes materias. 
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Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa

A Educación Básica estará constituída por:

Educación Primaria 
Educación Secundaria Obrigatoria 
Formación Profesional Básica

O Goberno do Estado terá máis potestade na determinación dos contidos.  Fixará o 65% 
dos horarios escolares nos territorios con lingua propia, cando até o de agora fixaba o 
55%.

priMAriA
Áreas (6 Cursos)
 Ciencias da natureza 

Ciencias sociais
Educación artística
Educación física
Lingua castelá e literatura 
Lingua galega e literatura
Primeira lingua estranxeira
Matemáticas

Desaparecen os Ciclos 
Suprímese Educación para a cidadanía e 
os dereitos humanos

EsO
Comprende dous ciclos:

1º ciclo da ESO : 3 anos académicos, 
2º ciclo da ESO: 1 ano académico. 

Materias 1ºESO
Ciencias da natureza: bioloxía e xeoloxía.  
Educación física. 
Ciencias sociais, xeografía e historia. 
Lingua castelá e literatura 
Lingua galega e literatura. 
Primeira lingua estranxeira.  
Matemáticas. 
Educación plástica e visual.  
Tecnoloxías. 

Materias 2º ESO
Ciencias da natureza: física e química.  
Educación física. 
Ciencias sociais, xeografía e historia. 
Lingua castelá e literatura 
Lingua galega e literatura
Primeira lingua estranxeira. 
Matemáticas. 

Música. 
Educación cívica e constitucional.
Optativa: Haberá que cursar polo menos 
unha. A oferta deberá incluír unha segun-
da lingua estranxeira.

Desaparece Tecnoloxía

Materias de 3º ESO
Bioloxía e xeoloxía.  
Física e química. 
Educación física. 
Ciencias sociais, xeografía e historia. 
Lingua castelá e literatura 
llingua galegal e literatura. 
Primeira lingua estranxeira. 
Matemáticas. 

O alumnado optará polas matemáticas 
de inicio ás ensinanzas académicas ou 
polas de inicio ás ensinanzas aplicadas. 

Música. 
Materia de modalidade 

Deseño e tecnoloxía ou
Utilización das Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación.

Optativa: Haberá que cursar polo menos 
unha. A oferta deberá incluír unha segunda 
lingua estranxeira e unha relacionada 
coa educación plástica.

Desaparece a obrigatoriedade de ofrecer 
Cultura clásica como optativa e desapa-
rece Educación plástica e visual 

Materias de 4º Curso de ESO
Dúas opcións:

a) Ensinanzas académicas para a inicia-
ción ao Bacharelato 
b) Ensinanzas aplicadas para a iniciación 
á Formación Profesional.

Materias obrigatorias nas 2 modalidades:
Educación física. 

Lingua castelá e literatura.
Lingua galega.
Matemáticas. Dúas opcións:

-para ensinanzas académicas.
-para ensinanzas aplicadas.

Primeira lingua estranxeira. 
Suprímese Educación ético cívica e Cien-
cias Sociais, Xeografía e Historia

Materias obrigatorias na modalidade de en-
sinanzas académicas: 

Física e Química ou Xeografía e Historia.  
Bioloxía e Xeoloxía ou Latín. 
Unha Optativa: entre as que se teñen que 
ofertar Lingua estranxeira ou Educación 
plástica. 

Materias obrigatorias na modalidade de en-
sinanzas aplicadas: 

Ciencias aplicadas á actividade profesio-
nal. 
Tecnoloxías da Información e a Comuni-
cación. 
Unha Optativa: entre as que se teñen que 
ofertar Iniciación á vida laboral e á activida-
de emprendedora ou Educación plástica. 

Suprímense Informática, Música e Tec-
noloxía, do abano de materias das que o 
alumnado tiña que escoller tres.

Programas de mellora da aprendizaxe e o ren-
demento no 1ºciclo

Desde 2º curso da ESO, para alumnado que 
repita polo menos un curso en calquera eta-
pa e que, unha vez cursado 1º da ESO, non 
estea en condicións de acceder a 2º pola vía 
ordinaria, ou que, unha vez cursado 2º, non 
estea en condicións de acceder a 3º pola 
vía ordinaria. Os programas abranguen 2º 
e 3º curso no primeiro  suposto e só 3º no 
segundo. 

CAMBiOs Máis sALiEntáBEis nO sistEMA EduCAtivO
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BAChArELAtO
Modalidades

a) Artes. 
b) Ciencias, con dúas vías a escoller: 

Ciencias e enxeñaría ou Ciencias da saúde. 
c) Humanidades e Ciencias Sociais, con dúas vías a escoller:   Hu-
manidades  ou Ciencias Sociais. 

Múdase a modalidade Ciencias e Tecnoloxía
O Bacharelato organizarase en materias obrigatorias, materias espe-
cíficas, que todo o alumnado debe cursar en función da vía escollida, 
e materias optativas. 

Materias Obrigatorias
Fíxanse por curso e non para todo o Bacharelato 
Suprímese Ciencias para o mundo contemporáneo e múdase 
Filosofía e cidadanía.

1º. de Bacharelato
Lingua castelá e literatura I 
Liingua galega e literatura I. 
Educación física.  
Filosofía. 
Primeira lingua estranxeira.   

2º de Bacharelato
Lingua castelá e literatura II 
Lingua galega e literatura II. 
Historia da filosofía.  
Historia de España. 
Primeira lingua estranxeira. 
Fíxanse as materias das modalidades na propia Lei e non a tra-
vés dun Real Decreto, tal como se facía até agora. 

Materias específicas nas modalidades
Modalidade de Artes
En 1º: Debuxo técnico I, Debuxo artístico I e Volume. 
Desaparece a opción de Artes escénicas, música e danza e Cul-
tura audiovisual como materia obrigatoria da modalidade.
 
En 2º: Debuxo técnico II, Debuxo artístico II e Historia da arte. 
Desaparecen Deseño  e Técnicas de expresión gráfico-plástica 
como materias obrigatorias da modalidade.
Modalidade de Ciencias. 
En 1º curso:

a) Vía Ciencias e enxeñaría: 
Matemáticas I,  Física e química e Debuxo técnico I. 

b) Vía Ciencias da saúde: 
Matemáticas I, Física e química e Bioloxía e xeoloxía. 

En 2º curso:
a) Vía Ciencias e enxeñaría: 

Matemáticas II, Física e Debuxo técnico II. 
b) Vía Ciencias da saúde: 

Matemáticas II, Química e Bioloxía. 
Suprímense Tecnoloxía Industrial I e II e Electrotecnia e Ciencias 
da terra e ambientais como materia obrigatoria da modalidade.

Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
En 1º curso: 

a) Vía Humanidades:Latín I, Historia do mundo contemporáneo e 
Literatura universal. 
b) Vía Ciencias sociais: Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais 
I, Historia do mundo contemporáneo e Literatura universal. 

En 2º curso: 
a) Vía Humanidades: Latín II, Xeografía e Historia da arte. 
b) Vía Ciencias sociais: Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais 
II, Xeografía e Economía da empresa. 

Desaparecen como materias propias da modalidade Grego I, 
Grego II e Economía.

Materias optativas
O alumnado escollerá unha materia optativa en cada curso. 
Os centros deberán ofrecer, polo menos, as seguintes materias op-
tativas: 

En 1º: Segunda lingua estranxeira e Tecnoloxías da información e 
a comunicación. 
En 2º: Segunda lingua estranxeira. 

Ademais, os centros poderán ofrecer, entre outras materias optati-
vas, as materias específicas non cursadas polo alumno por corres-
ponderen a outra vía, ou: 

Na modalidade de Artes, primeiro curso: Cultura audiovisual. 
Na modalidade de Artes, segundo curso: Técnicas de expresión 
gráfica e plástica. 
Na modalidade de Ciencias, primeiro curso: Economía ou Ciencias 
da terra e do medio ambiente. 
Na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, primeiro cur-
so: Grego ou Economía. 
Na modalidade de Humanidades e Ciencias sociais, segundo cur-
so: Grego ou Historia da arte. 

 
Cando a oferta de materias ou vías nun centro quede limitada por 
razóns organizativas, as Administracións educativas facilitarán que 
o alumnado poida cursar algunha materia ou vía noutros centros ou 
a distancia. 
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AvALiACión: reválidas 
Proba ao finalizar 3º curso de Primaria. De resultar desfavorable, 
pode supor a repetición do curso. 
Proba ao rematar 6º curso de Primaria,  sen efectos académicos. 
O seu resultado terá carácter informativo e orientador. 

Proba ao finalizar 3º curso da ESO, para comprobar grao de adqui-
sición das competencias básicas e obxectivos da etapa.
En 3º da eso (ou en 2º se o alumno/a se incorpora á FP Básica) 
entregarase un Certificado de Estudos Cursados.

Reválida ao finalizar  4ºda ESO. Por calquera das dúas opcións, 
ensinanzas académicas ou  aplicadas, con independencia das cursa-
das. É posíbel presentarse con avaliación negativa en dúas materias 
como máximo. Para obter o título de Graduado en ESO, que permiti-
rá acceder ao Bacharelato e á FP de Grao Medio, cómpre aprobala. 
A cualificación final de ESO será o resultado de combinar a nota 
media das materias ao 70% e a nota da reválida ao 30%. 

Reválida ao finalizar Bacharelato. Para obter o título hai que apro-
bar a reválida e ter  unha cualificación final de Bacharelato superior a 
5 puntos sobre 10. A media das materias suporá o 60% da nota e a 
da reválida o 40%. Os criterios de avaliación e características xerais 
das probas serán fixadas polo Goberno do Estado. As probas serán  
aplicadas e cualificadas por especialistas externos ao centro. 
Desaparece a avaliación de diagnóstico en 4º de Primaria e en 
2º da ESO

fOrMACión prOfEsiOnAL 
1.  Organización 

Acceso á  FP Básica: 
Ter 15 anos, ter cursado o 1º ciclo da ESO, sen alcanzar os resul-
tados para poder acceder a  4º, ou  cursar 2º da ESO e ter repetido 
polo menos un ano. 

Acceso á FP de Grao Medio. Estar en posesión de:
-Título de Graduado en ESO, pola opción de ensinanzas aplica-
das 
-Título de Graduado en ESO, pola opción de ensinanzas académi-
cas, e aprobada a reválida, pola opción de ensinanzas aplicadas. 
-Título de Técnico Profesional Básico e superar unha proba espe-
cífica de admisión.
-Superar un curso específico de formación en centros públicos ou 
privados autorizados e ter cumprido  os dezasete anos.
-Superar unha proba de acceso e ter feitos os dezasete anos.

Acceso á FP de Grao Superior. Estar en posesión de:
-  Título de Bacharel, certificado acreditativo de superar todas as ma-
terias de Bacharelato, título de Técnico de Grao Medio e ser admitido 
polo centro de Formación Profesional tras unha proba de admisión. 
-  Superar un curso específico de formación para o acceso a Ciclos 
de Grao Superior en centros públicos ou privados autorizados. 
-  Superar unha proba de acceso e ter dezanove anos, feitos no ano 
de realización da proba. 

O Goberno central fixará as materias dos cursos e as súas ca-
racterísticas  básicas. Tamén fixará os criterios para o desenvol-
vemento das probas.

Formación Profesional Básica
Bloque de Comunicación e Ciencias Sociais, que incluirá as se-
guintes materias: 

Lingua castelá e producións lingüísticas
Lingua galega e producións lingüísticas
Lingua estranxeira
Ciencias Sociais. 

Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá as seguintes materias: 
Matemáticas aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe nun 
campo profesional
Ciencias aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe nun cam-
po profesional. 

Ciclos Formativos de Grao Medio
Introdúcense as seguintes materias instrumentais:

Comunicación en lingua castelá 
Comunicación en lingua galega
Comunicación en lingua estranxeira 
Matemáticas aplicadas

2.. titulación 

Por módulos profesionais e, no seu caso, por materias.  

O título de Técnico Profesional Básico permitirá o acceso, previa su-
peración dunha proba de admisión, aos ciclos formativos de grao 
medio da Formación Profesional do sistema educativo. 

O Título de Técnico en Grao Medio permitirá o acceso directo a to-
das as modalidades de Bacharelato. 

O Título de Técnico Superior permitirá o acceso directo aos estudos 
universitarios de grao.

EnsinAnzAs ArtÍstiCAs supEriOrEs
O alumnado que remate estes estudos obterá o Titulo Superior que 
queda incluído “para todos os efectos” no Nivel 2 do Marco Español 
de Cualificacións para a Educación Superior. Sempre que a norma-
tiva aplicable esixa estar en posesión do titulo universitario de grao, 
entenderase que cumpre este requisito.
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COnCErtOs
Centros que  segregan alumnado 
O anteproxecto recolle: “En ningún caso haberá discriminación por 
razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. O disposto no pará-
grafo anterior non será obstáculo para que os centros de educa-
ción diferenciada por sexos poidan subscribir os concertos aos 
que se refire o artigo 116 desta Lei orgánica, sempre que o ensino 
que impartan se desenvolva conforme ao disposto no artigo 2 da 
Convención relativa á loita contra as discriminacións na esfera do 
ensino de 14 de decembro de 1960”. 

Concertos preferentes
As Administracións educativas poderán concertar, con carácter pre-
ferente, os ciclos de Formación Profesional Básica nos centros priva-
dos concertados que impartan Educación Secundaria Obrigatoria.  

EspECiALizACión dOs CEntrOs dE 
BAChArELAtO

Correspóndelles ás Administracións educativas promover a especia-
lización dos centros  educativos públicos de Bacharelato en función 
das modalidades estabelecidas. Crearanse diferentes tipos de cen-
tros, atendendo á súa especialización  curricular, funcional ou por 
tipoloxía do alumnado.
A dirección poderá:

Propor o nomeamento de profesorado e estabelecer os requi-
sitos e méritos que debe reunir. 
Rexeitar o nomeamento de interinos/as.

dirECCión dOs CEntrOs
novas competencias 
Para a realización das accións de calidade, o director do centro dis-
porá de autonomía para adaptar os recursos humanos ás necesida-
des derivadas dos mesmos. Para ese efecto, disporá das seguintes 
facultades: 

Estabelecer requisitos e méritos específicos para os postos ofer-
tados de persoal funcionario, así como para ocupación de postos 
en interinidade.
Poderá rexeitar a incorporación de persoal procedente das listas 
centralizadas.
Poderá propor o nomeamento de profesorado  para  dar  continui-
dade aos proxectos. 

A dirección asume competencias que lle son retiradas ao Consello 
Escolar: aprobar normas, proxectos e programación anual, decidir 
sobre admisión de alumnado, aprobar a obtención de recursos com-
plementarios, aprobar a programación xeral anual do centro … 

O Consello Escolar deixa de ser órgano de Goberno e pasa a ser 
consultivo.

procedemento de selección 
As Administracións educativas convocarán concurso de méritos. Re-
dúcese de 2/3 a 1/3 a representación do Consello Escolar na Comi-
sión para a elección do director ou directora. 

AvALiACión xErAL dO sistEMA 
EduCAtivO

Os resultados das avaliacións de final de etapa e de diagnóstico 
serán  postos en coñecemento da comunidade educativa, median-
te indicadores educativos comúns para todos os centros educativos 
españois. 

Avaliacións finais de etapa e diagnóstico. 
Publicaranse os resultados dos centros educativos segundo indica-
dores educativos comúns para todos os centros educativos espa-
ñois.
 
Calendario escolar 
Comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para as ensinanzas 
obrigatorias. Neste cómputo non se incluirán os días dedicados a 
avaliacións finais de curso ou etapa.

prOfEsOrAdO
Nos cinco anos seguintes á data da entrada en vigor da Lei, as Admi-
nistracións educativas poderan:

Asignar ao profesorado o desempeño de funcións nunha eta-
pa ou, no seu caso, ensinanzas distintas das asignadas ao 
seu corpo con carácter xeral. 

Trasladar o persoal funcionario a centros educativos distintos 
ao do seu destino e modificar a adscrición dos postos de tra-
ballo dos que sexa titular. 

Centros  autorizados para impartir as modalidades e vías de 
Bacharelato. 

Os centros docentes de Bacharelato que, á entrada en vigor da Lei, 
impartan a modalidade de Ciencias e Tecnoloxía e a modalidade de 
Humanidades e Ciencias Sociais ou calquera das vías da modali-
dade de Artes quedarán automaticamente autorizados para impartir 
as novas.

CALEndAriO dE 

iMpLAntACión
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Santiago (Local Nacional)

Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10. 
Santiago de Compostela. cp.15706.
Tlf.  981576800  Fax. 981575839 
santiago@cig-ensino.com

A Coruña
Rúa Alfonso Molina s/n 
Tlf.  981169810 Fax. 981291735
15007. A Coruña
acorunha@cig-ensino.com

Baixo Miño
Praza da Guía 3, baixo
36780. A Guarda
Tlf.  986610465 Fax. 986610465
baixominho@cig-ensino.com

Morrazo
Rúa Atranco 19A, ench. 1
36947. Cangas
Tlf.  986302987 Fax. 986302987
morrazo@cig-ensino.com

Ferrol
Rúa Eduardo Pondal  41-43,
15403. Ferrol
Tlf.  981358750  Fax. 981358760
ferrol@cig-ensino.com

Lugo
Rda da Muralla 58, bxo.
27003. Lugo
Tlf.  982245023 Fax. 982253891
e-mail: lugo@cig-ensino.com

Ourense
P. de San Lázaro 12, 4º
32003. Ourense
Tlf.  988238350 Fax. 988222855
ourense@cig-ensino.com

Pontevedra
R.  Pasanteria 1, 2ºesq.
36002. Pontevedra
Tlf.  986861513 Fax. 986855050
pontevedra@cig-ensino.com

A Mariña
27700. Ribadeo
 Avda de Galicia 20, 1º
Tlf.  982129593 Fax. 982129593
amarinha@cig-ensino.com

Val de Monterrei
R.  Pedro González 5, 1º
32600. Verín
Tlf.  988412345 Fax. 988411013
verin@cig-ensino.com

Vigo
R.  Gregório Espino 47, bxo.
36205. Vigo
Tlf.  986827935 Fax. 986262844
vigo@cig-ensino.com

Salnés
R.  Alexandre Bóveda 2, 2º
36600. Vilagarcia
Tlf.  986505323 Fax. 986505323
salnes@cig-ensino.com

Os nosos locais




