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Anteproxecto de Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa

Asalto ao ensino público 
O Anteproxecto de Lei de Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE), malia a 
súa denominación, vai en sentido total-
mente oposto á calidade, está asentada 
en informes que homologan sistemas 
educativos diferentes, con investimen-
tos moi desiguais e herdanzas históricas 
distintas, e só atende a resultados estan-
darizados, sen considerar os diferentes 
contextos socioeconómicos e os recur-
sos destinados á educación, tan deter-
minantes dos resultados educativos. 

Este Anteproxecto non está  concibi-
do para emprender a reforma necesaria 
para fortalecer e mellorar o ensino públi-
co. 

O verdadeiro motivo é adecuar o siste-
ma educativo aos principios neoliberais 
e avanzar na privatización e mercanti-
lización da Educación, recentralizar e 
uniformizar o sistema educativo, repu-
diando 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 condenan a ti-
tulacións diferentes no ensino obrigatorio 
e expulsan do mesmo os sectores máis 
desfavorecidos da sociedade; agredir o 
profesorado, xerarquizando e recortando 
os seus dereitos laborais e profesionais; 
eliminar a xestión democrática dos cen-
tros e estratificar os centros educativos 
co obxectivo de crear centros de elite. 

Trátase, en definitiva, de que o sistema 
educativo sexa cada vez menos equitati-
vo, de pór en xogo o dereito universal á 
educación, de desbotar a igualdade de 
oportunidades e de negarnos o dereito 
a ter un ensino galego, científico e laico, 
para así fortalecer o papel españolizador 
ao que contribúe, tan eficazmente, o sis-
tema 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 fra-
caso escolar do alumnado falto de re-
cursos, con dificultades na aprendizaxe 
ou necesidades educativas específicas. 
Un sistema educativo segregacionista,  
ao servizo das clases dominantes e do 
ensino privado concertado, transmisor 
da súa ideoloxía, excluínte socialmente 
e agresivo coa diversidade. 

E todo isto co silencio cómplice do 
goberno galego que, perante a actual 
desgaleguización do ensino e o desco-
ñecemento do propio, por parte do alum-
nado, permite rebaixar a capacidade de 
estabelecermos os currículos.

As reválidas, requisito imprescindíbel 
para acceder ao seguinte nivel educativo,  
van supor máis discriminación social, por 
só mediren resultados e non considera-
ren o contexto e as circunstancias cultu-
rais e familiares. Por outra parte, supo-
ñen o menosprezo á profesionalidade do 
profesorado, xa que o seu traballo está 
posto en tea de xuízo na medida en que 
o resultado da avaliación continua deixa 
de ter valor fronte ás reválidas.  

É obriga das administracións educati-
vas garantir a oferta dun ensino común 
e básico para todos e todas. O ante-
proxecto de lei conculca este dereito e 
empurra unha parte importante do alum-
nado a non acadar o graduado en ESO, 
desviándoo, a partir dos 15 anos, a unha 
Formación Profesional Básica que non 
conduce a continuar formándose. O sis-
tema de elección temperá dos estudos 
reduce a equidade do sistema, supón 
segregación e autolimita o acceso aos 
estudos superiores do alumnado. 

O PP aproveita esta Lei para garantir 
e legalizar os concertos educativos nos 
centros que segregan o alumnado por 
razón de sexo -malia que o Tribunal Su-
premo sentenciase a súa ilegalidade- e  
para artellar a creación de centros de eli-
te, de especialización curricular e até de 
excelencia para un alumnado selecto. 

As avaliacións  servirán para clasificar 
os centros, atendendo aos resultados es-
colares do alumnado, baixo un procede-
mento uniformizado para todo o Estado 
e sen considerar a nosa realidade.  A ex-
tracción social do alumnado, os recursos 
familiares, o contorno social e cultural, a 
porcentaxe de alumnado con necesida-
des educativas especiais e os recursos 
de cada centro son determinantes para 
considerar o rendemento escolar. Mais 
nada disto interesa. O obxectivo é que 
estes resultados sirvan de reclamo ou 
rexeitamento á hora de clasificar os cen-
tros e crear centros de elite, posibelmen-
te concertados, que dispoñan de máis 
recursos e medios.

A LOMCE liquida totalmente a xa es-
casa xestión democrática dos centros. 
Aínda que no segundo borrador non se 
recollen, porque é intención trasladalas 
ao futuro Estatuto do Docente,  graves e 
perigosas son as prerrogativas que, en 
exclusiva, se lles trasladan ás direccións 
para poder estabelecer “os requisitos e 
méritos específicos do profesorado para 
cubrir postos vacantes no seu centro”,   
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 obxecti-
vidade que debe observar a cobertura de 
postos na administración pública.  

A  administración educativa resérvase 
a potestade de elixir as direccións, atri-
buíndolles todas as competencias para 
poderen actuar unilateralmente e como 
simples representantes dela, sen obriga 
de render contas ao claustro de profeso-
res e ao consello escolar. 

As reminiscencias do franquismo aflo-
ran en diferentes artigos. Están presen-
tes na restitución das reválidas, no man-
temento da Relixión, no nomeamento 
das dirección e nas súas prerrogativas, 

no  adoutrinamento do alumnado e no re-
pudio 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 con-
flitos. 

Se o noso sistema educativo xa estaba 
afastado da nosa realidade e de costas ao 
que somos, agora a LOMCE impide toda 
posibilidade de alicerzar e mesmamente 
adecuar o sistema educativo á nosa rea-
lidade e á identidade que nos configura 
como nación.

Estabelece unha estrutura xerárquica 
das materias nos  niveis educativos de 
primaria, secundaria e bacharelato, clasifi-
cándoas en troncais, especificas e de es-
pecialidade . O Estado recupera todas as 
atribucións para poder fixar os currículos 
das materias troncais (Xeografía e Histo-
ria, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, 
Matemáticas, Ciencias Naturais, Ciencias 
Sociais, Lingua Castelá e primeira Lingua 
Estranxeira...). Resérvase, como míni-
mo, fixar o 50% dos contidos e do horario 
destas materias, asi como os criterios de 
avaliación. Non coñecemos onde situarán 
o máximo, mais todo fai pensar que os 
currículos destas materias, competencia 
exclusiva do goberno central, na práctica, 
serán fixados en exclusiva polo MECD. Na 

cúspide, as materias troncais, no anterior 
chanzo as materias específicas e, por úl-
timo, as de menor categoría, as de espe-
cialidade, entre as cales está a Lingua e 
Literatura galegas. Mentres que á primeira 
lingua estranxeira se lle outorga o estatus 
de troncal, o galego sitúase detrás de re-
lixión e da segunda lingua estranxeira. Así 
se entende que o galego nin sequera teña 
a condición de materia troncal. Decrétase, 
baixo a falacia “da liberdade de idioma”, o 
dereito do alumnado a negarse a estudar 
no noso idioma, chegando, se é preciso, á 
atrocidade de garantirlle a opción de esco-
larizarse nun centro privado, que deberá 
sufragar a Administración educativa

Ao mesmo tempo, as reválidas a realizar 
ao final de 4º da ESO e 2º de Bacharelato, 
necesarias para obter o título da ESO e Ba-
charelato, están deseñadas co obxectivo 
claro de combater a diversidade nacional, 
cultural e lingüística, e uniformizar, absolu-
tamente, o sistema educativo. 

Os contidos galegos estarán vetados 
nestas probas que serán centralizadas, 
deseñadas, elaboradas e cualificadas me-
diante criterios estabelecidos polo MECD  
e aplicadas e cualificadas por profesorado 
externo. 

O  profesorado  verase obrigado, na 
práctica, a centrarse exclusivamente na-
quelas ensinanzas comúns que van ser 

peza clave para superar 
as reválidas.

Trátase de trasladar 
a esta lei o que, en 
boa medida, o PP está 
a experimentar en 
Galiza co Decreto de 
Plurilingüismo, declarado 
ilegal polo Tribunal 
Superior de Xustiza de 
Galiza. O ministro Wert, 
mediante unha norma 
básica para todo o 
estado, procura liquidar 
o modelo de inmersión 
lingüística catalán 
e afianzar o modelo 
de “trilingüismo ” en 
Galiza para conseguir o 
dominio total do español, 
marxinando as linguas 

propias até facelas desaparecer 
como linguas vehiculares do 
ensino. 

A pretensión colonizadora aflora 
con toda contundencia. Xa non lle 
chega con que os galegos e gale-
gas teñamos totalmente reducidos 
os nosos dereitos lingüísticos, se-
nón que se lexisla, sen reparo, para 
facilitar e promover a ignorancia e o 
descoñecemento do propio idioma.

O PP aprobará esta lei sen deba-
te nin consenso e co rexeitamento 
do profesorado. 

Nós batallaremos para denunciar 
cales son os verdadeiros obxec-
tivos do PP, para que o conxunto 
da sociedade saiba que estamos 
ante unha Lei ao servizo da espa-
ñolización do ensino e dos intere-
ses económicos e ideolóxicos que 
representa a patronal do ensino 
concertado. 

Unha Lei que limita o acceso á 
educación das clases populares, 
racha coa igualdade de oportuni-
dades e supón  unha agresión á 
educación como dereito universal 
e gratuíto. 

En definitiva, reespañolización, 
privatización, clasismo e nada de 
mellora da calidade educativa.
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representa a patronal do ensino 
concertado. 

Unha Lei que limita o acceso á 
educación das clases populares, 
racha coa igualdade de oportuni-
dades e supón  unha agresión á 
educación como dereito universal 
e gratuíto. 
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Unha lei españolizadora 
e antigalega 

Nega a configuración plurinacional, plurilingüística e • 
pluricultural do Estado español. 
Impide que nos dotemos dun sistema educativo galego.• 
Reduce as competencias do Goberno galego. Na Edu-• 
cación Primaria, na ESO e no Bacharelato, o Estado re-
sérvase como mínimo fixar o 50% dos contidos, horarios 
e criterios de avaliación das materias troncais, podendo 
mesmamente fixar o 100%. Tamén establecerá os crite-
rios de avaliación e o horario máximo das específicas. 
No 2º ciclo de Educación Infantil, Formación Profesional, 
Ensinanzas Artísticas, Idiomas e Deportivas, o Goberno 
fixará o 55% dos horarios, obxectivos e competencias.
Uniformiza e recentraliza o sistema educativo a través • 
das reválidas e as avaliacións xerais para evitar a gale-
guización do ensino. O Goberno central fixará os criterios 
de avaliación e as características xerais das probas en 
Primaria, ESO e Bacharelato. Tamén fixará as materias 
e as características básicas  dos cursos de formación 
específicos de acceso á FP e os criterios para o desen-
volvemento das probas de acceso.
Sitúa a lingua  galega detrás da relixión e da segunda • 
lingua estranxeira que van ter o estatus de específicas.
Promove o descoñecemento do idioma propio ao decre-• 
tar o dereito do alumnado a negarse a estudar no noso 
idioma. A Administración educativa estará obrigada a 
garantir esta opción, sufragando incluso a escolarización 
en centros privados. 
Liquida o modelo de inmersión lingüística catalán e afian-• 
za o modelo de “trilingüismo” en Galiza para conseguir o 
dominio total de español.
Reproduce todas as competencias que tiña a Administra-• 
ción central.

Privatizadora e mercantilista
Amplía os concertos educativos e potencia a rede de • 
centros concertados. Os centros privados concertados 
poderán obter, en función do proxecto,  maior dotación 
de recursos que os públicos.
Concerta, con carácter ordinario, os ciclos de Formación • 
Profesional Básica.
Estende a duración mínima dos concertos en Educación • 
Primaria a seis anos. 
Introduce os concertos no Bacharelato.• 
Elimina a obriga de garantir prazas públicas suficientes. • 

Garante os concertos con centros que segregan alumna-• 
do por razón de sexo.
Abre a porta á incorporación de representantes empre-• 
sariais nos consellos escolares dos centros concertados 
que impartan FP.
Promove a especialización curricular dos institutos de • 
secundaria “sostidos con fondos públicos”, a  creación 
de centros de elite e de excelencia para un alumnado 
selecto. 
Subtráense competencias do Consello Escolar dos • 
centros privados concertados que pasan ao director ou 
ao titular do centro.

Selectiva, elistista e segregadora
Estabelece probas finais (reválidas) externas ao rematar • 
a ESO e o Bacharelato. Para o título de Graduado en 
ESO e en Bacharelato é preciso superar as respectivas 
reválidas.
Crea diferentes itinerarios. Ao inicio de 4º da ESO, o • 
alumnado estará obrigado a iniciar o itinerario para conti-
nuar os estudos en FP ou Bacharelato, condicionando o 
seu futuro académico e laboral.
Estabelece unha FP Básica a partir dos 15 anos co • 
obxecto de segregar o alumnado e expulsalo do sistema 
educativo. A consecuencia será que os fillos e fillas das 
clases populares 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 14 anos. 

Involucionista e confesional
O adoutrinamento relixioso formará parte do currículo • 
escolar. Reforza o ensino confesional ao fixar unha mate-
ria alternativa á Relixión que actuará de efecto chamada 
para cursar a relixión. En Primaria será unha materia 
alternativa de valores culturais e sociais e na ESO de 
valores éticos.
A Relixión terá unha carga horaria equivalente á media • 
das materias específicas. A selección do profesorado, 
os libros de texto e o material será competencia das 
autoridades relixiosas.
No Bacharelato a Relixión ofertarase como materia espe-• 
cífica, cando o alumnado, dentro das específicas, vai ter 
que cursar un mínimo de dúas e un máximo de tres. 
Repudia a coeducación e subvenciona centros que • 
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segregan alumnado  por razón de sexo.
Ordena a educación baixo criterios de mercado, destrúe • 
emprego e destina máis diñeiro ao ensino privado. 

Liquida a xestión democrática 
dos centros

Elimina a elección democrática da dirección dos centros • 
que será nomeada pola Administración educativa, que 
terá representación maioritaria na comisión de elección.
Reforza a figura do director: poderá establecer requisitos • 
e méritos específicos para os postos ofertados, rexeitar a 
incorporación de persoal interino e propor o nomeamento 
de profesorado que traballe nos proxectos de calidade.
Traslada á dirección as competencias do Consello Esco-• 
lar que deixa de ser un órgano de goberno. Concentra na 
dirección a maioría das competencias con menoscabo 
das competencias do Consello Escolar e da participación 
do profesorado. 
Dálle á  dirección as atribucións para aprobar a progra-• 
mación xeral anual e decidir sobre a admisión de alumna-
do, aprobar a obtención de recursos complementarios e 
fixar as directrices de colaboración con outras institucións 
ou organismos.
Amplía os requisitos para  optar ao cargo de director/a, • 
co obxectivo de facer, na práctica, un corpo de  directo-
res/as.

Xerarquiza, desautoriza e recorta dereitos do profesorado 
Elimina, na práctica, a liberdade de cátedra, pon en tela de xuízo o noso traballo e desconfía da nosa valía profesional. A • 
función docente estará limitada exclusivamente a preparar o alumnado para superar as reválidas.
O peso do profesorado para elixir os cargos directivos dos centros é insignificante. • 
Funcionamento unipersoal e xerárquico dos centros.• 

As medidas expostas a continuación suprimíronse no segundo anteproxecto, xa que seguramente o Gober-
no ten interese por recollelas no futuro Estatuto do Docente:
 

A reforma suporá unha reconversión profunda do profesorado con mobilidade xeográfica e funcional.  • 
O profesorado funcionario poderá ser trasladado a centros educativos e localidades distintas ás do seu destino e modificar • 
a adscrición dos postos de traballo dos que sexan titulares. 
O profesorado estará obrigado a impartir docencia en corpos docentes diferentes ao seu.• 
Modificaráselle a adscrición actual, estando obrigado a adscribirse a materias das cales non é especialista.• 
As retribucións fixaranse en función do rendemento escolar do alumnado.• 
Xerarquizarase, aínda máis, o profesorado, mediante unha carreira docente cargada de obstáculos que terá repercusións • 
retributivas. 
Crearanse concursos de traslados condicionados aos perfís das vacantes que estabelezan de antemán os directores e • 
directoras.
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Distribución de competencias  

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSINANZAS ARTÍSTICAS, IDIOMAS E DEPORTIVAS

O Goberno fixará o 55% dos horarios escolares así como os obxectivos, as competencias e os criterios de avaliación. 

EDUCACIÓN PRIMARIA, E.S.O. E BACHARELATO
 

COMPETENCIAS MATERIAS TRONCAIS MATERIAS 
ESPECÍFICAS 

MATERIAS DE 
ESPECIALIDADE 

ADMINISTRACIÓN 
XERAL DO ESTADO 

• Determinar contidos 
e horario mínimo 

• Determinar os 
criterios de 
avaliación 

• Determinar 
estándares 
avaliábeis 

• Determinar os 
criterios de 
avaliación 

• Determinar o horario 
máximo 

 

 

XUNTA DE GALIZA • Completar contidos 
• Fixar o horario 

máximo 

• Estabelecer contidos  
• Fixar o horario  

• Estabelecer contidos  
• Fixar o horario 
• Estabelecer os 

criterios de avaliación 

CENTROS DOCENTES • Completar contidos 
• Deseñar e implantar métodos didácticos propios 
• Determinar a carga horaria das diferentes materias 

 
 

Organización das etapas educativas
EDUCACIÓN PRIMARIA

Suprímese EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DEREITOS HUMANOS

CURSO MATERIAS TRONCAIS  
(horario non inferior ao 50%) 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
(horario non superior ao 50%) 

MATERIAS DE 
ESPECIALIDADE 

De 1º a 6º. 
Desaparecen 
os Ciclos. 

• CIENCIAS DA NATUREZA 
• CIENCIAS SOCIAIS 
• LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA 
• PRIMEIRA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
• MATEMÁTICAS 

Obrigatorias pata todo o 
alumnado: 
 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
• RELIXIÓN / VALORES 

CULTURAIS E SOCIAIS 
 
1 das seguintes áreas: 
• EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
• 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 

• LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 

 
CURSO 

 
MATERIAS TRONCAIS  
(horario non inferior ao 50%) 
 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS 
(horario non superior ao 
50%) 

 
MATERIAS DE 
ESPECIALIDADE 

 
 
 
    1º 

• BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
• XEOGRAFÍA E HISTORIA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
• MATEMÁTICAS 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 
Obrigatorias para todo o alumnado: 
 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
• RELIXIÓN / VALORES ÉTICOS 
 
Entre 1 e 3 das seguintes materias: 
 
• CULTURA CLÁSICA 
• EDUCACIÓN PLÁSTICA E 

VISUAL 
• INICIACIÓN Á ACTIVIDADE 

EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL 

• MÚSICA 
• 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
• TECNOLOXÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

• COMO MÁXIMO 
OUTRA MATERIA 
(QUE PODE SER 
DIFERENTE EN 
CADA CURSO) 

 
 
 
    2º 

• FÍSICA E QUÍMICA 
• XEOGRAFÍA E HISTORIA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
• MATEMÁTICAS 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 
 
 
 
 
   3º 

• BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
• FÍSICA E QUÍMICA 
• XEOGRAFÍA E HISTORIA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA 
• MATEMÁTICAS 

• académicas 
• aplicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4º 

 
OPCIÓN DE ENSINANZAS ACADÉMICAS 
(INICIACIÓN AO BACHARELATO): 
 
Obrigatorias 
• XEOGRAFÍA E HISTORIA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
• MATEMÁTICAS (académicas) 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 
Dúas materias entre as seguintes troncais: 
 
• BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
• ECONOMÍA 
• FÍSICA E QUÍMICA 
• LATÍN 
 

Obrigatorias para todo o alumnado: 
 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
• RELIXIÓN / VALORES ÉTICOS 
 
Entre 1 e 3 das seguintes materias: 
 
• ARTES ESCÉNICAS E DANZA 
• CULTURA CIENTÍFICA 
• CULTURA CLÁSICA 
• EDU. PLÁSTICA E VISUAL 
• FILOSOFÍA 
• MÚSICA 
• 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
• TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E A 
COMUNICACIÓN 

• UNHA MATERIA DE 
AMPLIACIÓN DE CONTIDOS DO 
BLOQUE DE TRONCAIS 

• UNHA MATERIA DAS 
TRONCAIS NON CURSADA 
POLO ALUMNO/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

• COMO MÁXIMO 
OUTRA MATERIA  

 
OPCIÓN DE ENSINANZAS APLICADAS 
(INICIACIÓN Á F.P.): 
 
Obrigatorias 
• XEOGRAFÍA E HISTORIA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
• MATEMÁTICAS (aplicadas) 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 
Dúas materias entre as seguintes troncais: 
 
• CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE 

PROFESIONAL 
• INICIACIÓN Á ACTIVIDADE 

EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL 
• TECNOLOXÍA 
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1º DE BACHARELATO

MODALIDADES MATERIAS TRONCAIS  
(horario non inferior ao 50%) 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
(horario non superior ao 50%) 

MATERIAS DE 
ESPECIALIDADE 

 
CIENCIAS 

 
Obrigatorias 
• FILOSOFÍA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

I 
• MATEMÁTICAS I 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA I 
 
2 entre as seguintes: 
• BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
• DEBUXO TÉCNICO I 
• FÍSICA E QUÍMICA 

 
Obrigatorio para todo o 
alumnado: 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Entre 2 e 3 das seguintes 
materias: 
• ANÁLISE MUSICAL I 
• ANATOMÍA APLICADA 
• CULTURA CIENTÍFICA 
• DEBUXO ARTÍSTICO I 
• DEBUXO TÉCNICO I 
• LINGUAXE E PRÁCTICA 

MUSICAL 
• RELIXIÓN 
• 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

I 
• TECNOLOXÍA 

INDUSTRIAL I 
• TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E A 
COMUNICACIÓN I 

• VOLUME 
• UNHA MATERIA DE 

AMPLIACIÓN DE 
CONTIDOS DO BLOQUE 
DE TRONCAIS 

• UNHA MATERIA DAS 
TRONCAIS NON 
CURSADA POLO 
ALUMNO/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

• ENTRE 1 E 2  MATERIAS 
MÁIS  

 
HUMANIDADES 

 
Obrigatorias 
• FILOSOFÍA 
• LATÍN I 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

I 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA I 
 
Polo menos 2 entre as seguintes: 
• ECONOMÍA 
• GREGO I 
• HISTORIA DO MUNDO 

CONTEMPORANEO 
• LITERATURA UNIVERSAL 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

 
Obrigatorias 
• FILOSOFÍA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

I 
• MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS 

CC.SS. I 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA I 
 
Polo menos 2 entre as seguintes: 
• ECONOMÍA 
• GREGO I 
• HISTORIA DO MUNDO 

CONTEMPORANEO 
• LITERATURA UNIVERSAL 

 
ARTES 

 
Obrigatorias 
• FILOSOFÍA 
• FUNDAMENTOS DA ARTE I 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

I 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA I 
 
2 entre as seguintes: 
• CULTURA AUDIOVISUAL I 
• HISTORIA DO MUNDO 

CONTEMPORANEO 
• LITERATURA UNIVERSAL 
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2º DE BACHARELATO

Desaparece do Bacharelato Ciencias para o Mundo Contemporáneo 

MODALIDADES MATERIAS TRONCAIS  
(horario non inferior ao 50%) 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
(horario non superior ao 50%) 

MATERIAS DE 
ESPECIALIDADE 

 
CIENCIAS 

 
Obrigatorias 
• HISTORIA DE ESPAÑA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

II 
• MATEMÁTICAS II 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 
 
Polo menos 2 entre as seguintes: 
• BIOLOXÍA 
• DEBUXO TÉCNICO II 
• FÍSICA 
• XEOLOXÍA 
• QUÍMICA 

 
Entre 2 e 3 das seguintes 
materias: 
• ANÁLISE MUSICAL II 
• CIENCIAS DA TERRA E DO 

MEDIO AMBIENTE 
• DEBUXO ARTÍSTICO II 
• DEBUXO TÉCNICO II 
• FUNDAMENTOS DA 

ADMON. E A XESTIÓN 
• HISTORIA DA FILOSOFÍA 
• HISTORIA DA MÚSICA E DA 

DANZA 
• IMAXE E SON 
• PSICOLOXÍA 
• RELIXIÓN 
• 2ª LINGUA ESTRANXEIRA II 
• TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 

GRÁFICO-PLÁSTICA 
• TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 

II 
• TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E A 
COMUNICACIÓN II 

• UNHA MATERIA DE 
AMPLIACIÓN DE CONTIDOS 
DO BLOQUE DE TRONCAIS 

• UNHA MATERIA DAS 
TRONCAIS NON CURSADA 
POLO ALUMNO/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

• ENTRE 1 E 2  
MATERIAS MÁIS  

 
HUMANIDADES 

 
Obrigatorias 
• HISTORIA DE ESPAÑA 
• LATÍN II 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

II 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 
 
Polo menos 2 entre as seguintes: 
• ECONOMÍA DA EMPRESA 
• XEOGRAFÍA 
• GREGO II 
• HISTORIA DA ARTE 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

 
Obrigatorias 
• HISTORIA DE ESPAÑA 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

II 
• MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS 

CC.SS. II 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 
 
Polo menos 2 entre as seguintes: 
• ECONOMÍA DA EMPRESA 
• XEOGRAFÍA 
• GREGO II 
• HISTORIA DA ARTE 

 
ARTES 

 
Obrigatorias 
• HISTORIA DE ESPAÑA 
• FUNDAMENTOS DA ARTE II 
• LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

II 
• 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 
 
Polo menos 2 entre as seguintes: 
• ARTES ESCÉNICAS 
• CULTURA AUDIOVISUAL II 
• DESEÑO 
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Reválida na ESO
Para obter o título de Graduado en ESO hai que superar unha 
avaliación final, á que só se pode presentar o alumnado que 
suspenda un máximo de 2 materias, ou 3 se entre estas non 
están as linguas e matemáticas.

Os criterios de avaliación, as características, o deseño e os 
contidos das probas serán competencia do MECD.

Estas probas serán realizadas no propio centro por 
profesorado externo e haberá que obter, como mínimo, unha 
cualificación de 5 sobre 10. 

Haberá dúas convocatorias anuais (ordinaria, extraordinaria).

O título terá unha cualificación ponderada: 70% das notas da 
ESO e 30% da avaliación final (reválida).

Reválida no Bacharelato 
Para obter o título de Bacharel hai que superar unha 
avaliación final, á que só se pode presentar o alumnado que 
aprobe todas as materias.
Os criterios de avaliación, as características, o deseño e os 
contidos das probas serán competencia do MECD. Serán 
realizadas no propio centro por profesorado externo e haberá  
que obter, como mínimo, unha cualificación de 5 sobre 10. 
Haberá dúas convocatoria anuais (ordinaria, extraordinaria).
O título terá unha cualificación ponderada: 60% das notas do 
Bacharelato e 40% da avaliación final (reválida).
En casos excepcionais, poderán facerse probas específicas 
de acceso nunha universidade. 

Formación Profesional Básica
Os ciclos de FPB terán unha duración de 2 cursos, nos que o 
alumnado poderá permanecer un máximo de 4 anos. Haberá 
dous bloques comúns: 

Comunicación e Ciencias Sociais (L.Castelá, Estranxeira, • 
Galega, e Ciencias Sociais)
Ciencias Aplicadas (Matemáticas Aplicadas, Ciencias • 
Aplicadas)  

O título de FPB permitirá acceder, logo de superar unha 
proba de admisión, a Ciclos Medios.
Poderán obter o título de Graduado en ESO tras superar a 
avaliación final (só de materias troncais)..

Ensinanzas Artísticas Superiores
Os centros de Ensinanzas Artísticas Superiores poderanse 
adscribir mediante convenio ás universidades.As CC.AA. 
poderán estabelecer procedementos para favorecer a 
autonomía e xestión de CMUS e Escolas Superiores.

Admisión de alumnado
Engade a posibilidade de reserva dun 20% de puntuación 
para criterios de acceso ás ensinanzas postobrigatorias nos 
centros docentes que teñan recoñecida unha especialización 
curricular ou que participen nunha acción destinada a 
fomentar a calidade.

Concertos educativos
Ao igual que na admisión de alumnado (blindando os 
concertos cos centros que segregan) reprodúcese que a 
elección de centros, polo seu carácter propio, poida supoñer 
unha desvantaxe.
Esténdese a duración mínima do concerto en Primaria até os 
6 anos (mantendo 4 no resto). 
Introdúcense os concertos con carácter “xeral” na nova 
Formación Profesional Básica.
Blíndanse os concertos educativos de centros que segregan 
por sexo: “En ningún caso, a elección da educación 
diferenciada por sexos poderá implicar para as familias, 
alumnado e centros un trato menos favorábel nin desvantaxe 
á hora de subscribir concertos coas administracións 
educativas”

Programas de calidade
Engádese un novo artigo dentro do capítulo de autonomía 
dos centros que incorpora a xestión privada dos centros, coas 
seguintes bases:

As accións destinadas a fomentar a calidade dos centros • 
serán mediante o reforzo da autonomía e a potenciación 
da función directiva.
Poderán tomarse como referencia modelos de xestión • 
recoñecidos no ámbito europeo.
O proxecto educativo de calidade suporá a • 
especialización dos centros docentes
As accións de calidade educativa serán competitivas e • 
suporán a autonomía dos centros para executalas, na 
xestión dos recursos humanos, materiais e financeiros.
O director ou directora disporá de autonomía para:• 

 - Fixar criterios e méritos para os postos de   
funcionariado docente e para a ocupación dos   
postos de persoal interino.
  - Rexeitar a incorporación de persoal interino
 - Nomear profesorado (se existen vacantes)   
que traballase en proxectos de calidade e que   
sexan necesarios para a súa continuidade.
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Consello escolar
Perde practicamente todas as funcións que o configuran 
como órgano de goberno. Elimínanse facultades como 
“aprobar, decidir ou fixar” , quedando reducidas a “avaliar ou 
informar”.

Dirección
Novas funcións da dirección:

Aprobar proxectos e normas• 
Aprobar a PXA • 
Decidir sobre a admisión do alumnado• 
Aprobar a obtención de recursos complementarios• 
Fixar as directrices de colaboración con concellos, outros • 
centros, entidades e organismos.

• 
Selección da dirección:
Elimínase a referencia de que se deben seleccionar os 
candidatos “que obteñan o maior apoio da comunidade 
educativa”
Incorpórase como requisito ter a certificación acreditativa 
de ter superado un curso sobre a función directiva.Durante 
os 5 anos seguintes á entrada en vigor da LOMCE non será 
requisito, aínda que si se contemplará como mérito.
Non se ten en conta a prioridade actual do profesorado do 
propio centro.
Comisión de selección:

Actual: Como mínimo 1/3 membros do claustro e 1/3 • 
membros do CE non docentes. Resto: Administración

LOMCE: os representantes do centro sumarán máis do • 
30% e menos do 50% (o 50% destes, como mínimo, 
terán que ser membros do Claustro). O resto serán 
representantes da Administración, é dicir, máis do 50%. 

Avaliación do sistema educativo
Elimínase a referencia de que as avaliacións, sexan de 
ámbito estatal ou autonómico, non se poderán usar para 
valoracións individuais ou para estabelecer clasificacións dos 
centros.
O Estado será quen estabeleza, a través do Instituto Nacional 
de Avaliación Educativa, os estándares metodolóxicos das 
avaliacións.
As probas de avaliación do alumnado (EP, ESO e BAC) 
serán deseñadas polo MECD. Os resultados (fóra dos datos 
persoais) serán públicos e con indicadores comúns.

Relixión
O currículo, a probación dos libros de texto e materiais 
didácticos son competencia das autoridades relixiosas
Fixa unha materia alternativa á Relixión que actuará de efecto 
chamada para cursar esta última. En Primaria será de valores 
culturais e sociais e na ESO de valores éticos.
No Bacharelato a Relixión ofertarase como materia 
específica. 

Lingua castelá e lingua vehicular
Se non hai un centro público ou privado coa lingua vehicular 
elixida pola familia, permite que o alumno ou alumna se 
escolarice nun centro privado cuxos gastos estarán a cargo 
da administración educativa.

Entrada en vigor
Se a Lei entrase en vigor no ano 2013:

Curso escolar Primaria ESO Bacharelato    FP Básica
2014/2015  1º- 3º- 5º 1º- 3º 1º      1º

2015/2016  2º- 4º- 6º 2º- 4º 2º       2º

A primeira convocatoria de avaliación da ESO (2015/16) non terá efectos 
académicos.

 As dúas primeiras convocatorias da avaliación do Bacharelato só se 
terán en conta para o acceso á Universidade (non para obter o título)

O resto de avaliacións e probas da LOMCE implantaríanse no 
2014/2015.

31 de Xaneiro 19:30h.
Mobilízate contra a LOMCE

A Coruña (Praza de Pontevedra)
Lugo (Subdelegación do Goberno) 

Ourense (Xefatura Territorial de Educación)
Santiago (Praza do Toural)

Vigo (MARCO)
Pontevedra (Praza da Peregrina)

Ferrol (Edificio Admnistrativo da Xunta)

Plataforma Galega en 
Defensa do   Ensino Público 
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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

PROGRAMACIÓN  ON LINE

 2º TRIMESTRE
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