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Calendario escolar 08-09 2 

Implantación da xornada 
lectiva 

2 

Convocatoria do premio 
Marta Mata 2008 

2 

II festa da narración oral 
de Galiza 

2 

  

  

  

  

  

Implantación de modalida-
des de bacharelato 

2 

En páxinas seguintes: 

Convocatorias de 

premios 

 

Premios a recursos 

educativos para a 

Sociedade da 

Información 

 

Premios á innovación 

educativa 

 

Para dar cumprimento ao 
disposto no artigo 9 da Lei 
4/2006, do 30 de xuño, de 
transparencia e boas prácticas 
na administración pública 

galega, publícase o ante-
proxecto de decreto  polo que 
se establece a ordenación e o 
currículo de bacharelato na 
Comunidade Autónoma de 

Galicia, remitido ao Consello 
Consultivo de Galicia. 

Acceso ao documento en 
PDF 

Proxecto de decreto polo que se establece a ordenación  
e o currículo de bacharelato 

Instituído en 1972 pola Asem-
blea Xeral da Organización 
das Nacións Unidas, o Día 
Mundial do Medio Ambiente 
(DMMA) é un dos eventos 
mais senlleiros sobre o con-
torno natural e celébrase o 5 
de xuño de cada año en máis 
de 100 países. Este ano a sede 
anfitriona será a cidade de 
Wellington, en Nova Celan-
dia. 

O lema seleccionado para 
2008 é “Deixa o hábito! Cara 
a unha economía baixa en 

carbono”. No web do evento 
pódense atopar exemplos 
inspiradores e o alfabeto do 
ambiente, con 80 maneiras de 
celebrar o día Mundial do 
Medio Ambiente e axudar a 
conseguir un contorno mellor 
para todos 

Web do DMMA  

O portal Valora únese á con-
memoración do 5 de xuño 
como o Día Mundial do Me-
dio Ambiente cun especial 
onde se xunta material, recur-

sos e un banco de novas que 
fan referencia tanto ao lema 
deste ano como á conciencia-
ción sobre os recursos enerxé-
ticos. 

5 de Xuño. Día mundial do Medio Ambiente 

Programa de axudas económi-
cas aos concellos coa finalida-
de de financiar, apoiar e po-
tenciar a apertura de cen-

tros educativos fóra do 

horario escolar.  

Os obxectivos globais deste 
programa son : por unha ban-
da, preténdese fomentar o 
desenvolvemento de activida-
des deportivas, artísticas, rela-
cionadas coa saúde, de lecer e 
tempo libre que proporcionen 
unha formación integral ao 
alumnado promovendo estilos 
de vida saudables e deporti-
vos. Por outra banda, procú-
rase o fomento do éxito esco-
lar e a redución do abandono 

temperán a través de activida-
des extraescolares. 

O prazo de presentación de 
solicitudes será dun mes con-
tado desde o día seguinte ao 
da súa publicación no DOG o 
vindeiro martes 

Acceso ao borrador da orde 
de convocatoria 

Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do 
horario lectivo 

http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verListado&trID=64fd0927-c0a8fd03-006e7a5b-7dc3b488&tipoEntidad=Convocatorias&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.pnuma.org/dmma2008/index.html
http://www.edu.xunta.es/valora/
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/proxectoDecretobach.pdf
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/actualidade.htm
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/actualidade.htm
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Fotografías dispoñibles nas galerías 

fotográficas do Portal de Contidos, de 

libre disposición para uso educativo. 

O 5 de xullo, en Arca (O Pi-
no, A Coruña) terá lugar a II 
Festa da Narración Oral de 
Galiza. Inclúe unha xornada 
de formación para educadores 
e educadoras durante a mañá 
(xa está aberta a inscrición). 

Xa pola tarde, celébrase a 
festa propiamente dita cun 
acto central no Centro Socio-
cultural Luís Seoane. E pola 
noite en todos os bares e pubs 

de Arca contacontos e actua-

cións libres en directo. 

II festa da narración oral de Galiza 

No BOE do 3 de xuño publí-
case a orde de convocatoria 
do premio Marta Mata cuxo 
obxectivo é recoñecer aqueles 
centros docentes non univer-
sitarios distinguidos polas súas 
boas prácticas e polo esforzo 
compartido da comunidade 
educativa a prol dunha educa-
ción de calidade para todos. 

O premio ten 4 modalidades: 

A- Centros de infantil e pri-
maria 

B- Centros de ESO, bachare-
lato e/ou FP 

C- Centros de educación es-
pecial, para persoas adultas, 
EOI e centros de ensinanzas 
artísticas e deportivas 

D– Centros privados concer-
tados 

O prazo de presentación das 
candidaturas péchase o 11 de 
xullo 

 

Máis información 

Convocatoria do premio “Marta Mata” á calidade dos centros 
educativos 2008 

Orde do 29 de maio de 2008 
pola que se aproba o calenda-
rio escolar para o curso 08-09 

nos centros docentes sostidos 
con fondos públicos 

Máis información 

Aprobación do calendario escolar 2008-2009 

Orde do 29 de maio de 2008 
pola que se establece o proce-
demento para a implantación 
da xornada lectiva en sesión 
única de mañá ou mixta nas 

escolas de educación infantil, 
colexios de educación infantil 
e primaria, colexios rurais 
agrupados, centros públicos 
integrados, centros de educa-

ción especial e centros priva-
dos concertados. 

Máis información 

Procedemento para a implantación da xornada lectiva 

Orde do 29 de maio de 2008 
pola que se autoriza a implan-
tación das modalidades de 
bacharelato en centros públi-
cos da Comunidade Autóno-
ma de Galicia de acordo coa 

nova ordenación establecida 
pola LOE 

Acceso ao documento en 
PDF 

Implantación das modalidades de bacharelato 

http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/9a3f9aa89fb743cec125745d005fab78/$FILE/10700D009P032.PDF
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=91bb9a5e-453431b5-002a6e85-6894a673&recursoID=407b0ba4-0ab4f107-38a18e7a-26978329&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=91bb9a5e-453431b5-002a6e85-6894a673&recursoID=407b0ba4-0ab4f107-38a18e7a-26978329&lleng=gl
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/03/pdfs/A25600-25602.pdf
http://www.contocho.eu


Publicacións 

Alumnado con discapacidade 

motora 

Alumnado con problemas de 

conduta 

Alumnado con discapacidade 

intelectual 

Alumnado con sobredotación 

intelectual 

Proxectos de innovación edu-

cativa 2008-09 

Premios de innovación educa-

tiva 2008 

Plans e actuacións en innova-

ción educativa 

 

 

LOE 

Lexislación de Educación 

Primaria 

O proceso de adaptación. E         

ti … vas á escola? 

Plan de Convivencia 

Saudiña 

Alumnado con trastornos 

xeneralizados do desenvolve-

mento 

Ligazón á páxina de lexislación educativa: acceso 

Webs temáticos 

Contidos Educativos 

http://www.edu.xunta.es/contidos 

Plan Galego de Convivencia 

http://www.edu.xunta.es/convivencia 

 

Plan Valora 

http://www.edu.xunta.es/valora 

 

Rede TIC de Centros 

http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic 

 

Linguas estranxeiras 

http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras 

 

Bibliotecas escolares   

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blogbib 
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O liberespazo: acceso 

Unidade de muller e ciencia: acceso 

Mupega 

http://www.edu.xunta.es/mupega 

 

http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6feef521-c0a8fd03-006e7a5b-20451b33&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=715e03c7-45321682-00e1ff2f-0c0bc0e8
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/180
http://www.mullereciencia.org
http://www.edu.xunta.es/contidos
http://www.edu.xunta.es/convivencia/
http://www.edu.xunta.es/valora/
http://www.edu.xunta.es/mupega/
http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras/
http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic/
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/Conselleria/loe.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/Primaria.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/proceso/Edu41.htm
http://www.edu.xunta.es/convivencia/plan.html
https://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6db2e82c-c0a8fd03-006e7a5b-4f59c548&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=fa996979-4532174a-0121d481-ba8f2ac6
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/trastornos.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/motora.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/conducta.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=6f78dc5f-c0a8fd03-006e7a5b-393b5b95&recursoID=828b5dcf-4532174a-017e8767-28469d54&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/sobredotacion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=a7eadec0-453431ca-00187984-7de0d88a&recursoID=857d658b-0ab4f107-502e12e5-a2265261&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=a7eadec0-453431ca-00187984-7de0d88a&recursoID=857c9524-0ab4f107-502e12e5-e50207ed&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/plans.pps



