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ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PREMIOS

EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBRIGATORIA AO ESFORZO E SUPERACIÓN

PERSOAL CORRESPONDENTES AO CURSO 2008-

2009.
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A Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, establece entre os seus principios o de

proporcionar unha educación de calidade para todo o alumnado independentemente das súas

condicións e circunstancias, xunto coa equidade no seu reparto. Así mesmo, determina que o

sistema educativo orientarase, entre outros fins, á consecución dunha educación baseada na

responsabilidade individual, o mérito e o esforzo persoal e o desenvolvemento da capacidade

do alumnado para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos

e ao desenvolvemento da creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.

O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu artigo 13º que

dita etapa se organiza de acordo cos principios de educación común e atención á diversidade e

que as medidas que se establezan neste ámbito estarán orientadas a responder ás necesidades

educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas e dos obxectivos

da etapa, e non poderán, en ningún caso, supoñer unha discriminación que lles impida

alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación correspondente.

Conscientes, igualmente, da importancia de recoñecer e valorar publicamente os

comportamentos excepcionais dos alumnos e alumnas dos niveis da educación básica, de

seguir avanzando na consecución dunha igualdade de oportunidades efectiva, e de procurar un

ensino comprensivo e integrador, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

convoca os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e

superación persoal correspondentes ao curso 2008-2009.

1. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Convócanse en Galicia os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao

esforzo e superación persoal correspondentes ao curso 2008-2009 co obxecto de dar

recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa, reforzar

aqueles aspectos que inciden na mellora do sistema educativo e xuntar excelencia con

equidade, igualdade de oportunidades e posibilidades de desenvolvemento persoal.
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2. NÚMERO E CARACTERÍSTICAS DOS PREMIOS

1. Poderase conceder ata un máximo de 20 premios extraordinarios.

2. O alumnado que resulte premiado recibirá un diploma acreditativo do mesmo e un

ordenador portátil facilitado por Caixanova. A estes efectos aplicarase o disposto no

convenio entre a Xunta de Galicia e Caixanova para a colaboración educativa na etapa

de educación secundaria obrigatoria, de data 23 de abril de 2009

3. Os premios estarán suxeitos ás retencións que legalmente correspondan.

3. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

Poderán optar aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e

superación persoal o alumnado que reúna as seguintes condicións:

1. Cursar durante o curso 2008-2009 cuarto curso de educación secundaria

obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma

de Galicia.

2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en

educación secundaria.

3. Ser proposto polo centro educativo.

4. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as a premio deberán merecer, un

especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrado ao longo da etapa

en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno

familiar e sociocultural, polo que se significan singularmente, e se fan

merecedores de optar a esta modalidade de premios.

5. O perfil obxecto destes premios correspóndese co alumnado:

a. Que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos

familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta cara conseguir

rematar os seus estudos.

b. Que pertence a minorías étnicas, sempre que iso supoña limitacións no acceso

e permanencia na escolaridade.

c. Procedente do estranxeiro, con incorporación tardía ao sistema educativo do
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noso país ou con ausencia ou limitación no dominio do idioma no que se

imparte o currículo.

d. En proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que

condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción

social.

6. A obtención destes premios non supón incompatibilidade coa obtención doutros

galardóns.

4. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Os centros educativos que desexen presentar alumnado aos premios extraordinarios, deberán

solicitalo no prazo de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta

convocatoria no portal educativo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

5. DOCUMENTACIÓN

1. Os centros educativos enviarán a proposta nos prazos determinados no punto 4,

acompañada da seguinte documentación:

a) Consentimento do alumno, alumna ou representantes legais, segundo modelo

recollido no anexo I.

b) Fotocopia do documento de identidade ou do pasaporte.

c) Certificación académica dos estudos obxecto de baremo, onde se reflicta a

cualificación final media, asinado polo/a secretario/a co visto e prace do/a

director/a do centro no que se atope o expediente académico.

d) Informe xustificativo da proposta realizada segundo o indicado no punto 7. Dito

informe será elaborado pola comisión establecida no punto 6 e nel darase conta

das especiais condicións da escolaridade do alumno ou alumna proposto.

e) Ademais da documentación anterior, poderá xuntarse canta documentación se

estime necesaria para acreditar os méritos da persoa candidata.

f) Documento xustificativo da transferencia de datos que se imprimirá, unha vez

introducidos os datos do alumnado na aplicación informática
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http://www.edu.xunta.es/premioseso.

2. Ata o día posterior ao de finalización do prazo de solicitude, os centros educativos

remitirán a documentación, por envío urxente, ao Servizo de Avaliación e Calidade do

Sistema Educativo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa, Edificio Administrativo San Caetano s/n, 15781, Santiago de

Compostela.

6. COMISIÓN PARA ELABORAR O INFORME CO PERFIL DO/A

ALUMNO/A

1. Nos centros educativos constituirase unha comisión formada pola dirección do centro,

a xefatura de estudos, a xefatura do departamento de orientación e o/a titor/a do/a

candidato/a durante o curso 2008-2009 ou na ausencia deste, un/unha profesor/a,

preferentemente do/a alumno/a, nomeado/a pola dirección do centro educativo.

2. Esta comisión será a encargada de informar do perfil do alumnado que solicita

participar nesta modalidade do premio, tendo en conta o esforzo persoal realizado e as

súas dificultades persoais, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural. O

informe realizarase sobre a base ao que se refire o punto 7.

3. O acordo reflectirase en acta.

7. INFORME CO PERFIL DO/A ALUMNO/A

Co fin de que a comisión de selección prevista no punto 9 poida valorar o máis

obxectivamente posible a idoneidade das solicitudes, no informe do perfil do/a alumno/a

previsto no punto 5.1.d farase constar:

1. A descrición exhaustiva e razoada das dificultades persoais, educativas ou do contorno

sociofamiliar da persoa candidata, que ao xuízo do equipo docente dificultaron o seu

desenvolvemento educativo.

2. As medidas de apoio adoptadas polo centro educativo en relación ás necesidades

educativas do alumno ou alumna e a súa repercusión no progreso escolar.

http://www.edu.xunta.es/premioseso
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3. O grao de consecución das competencias e dos obxectivos da etapa e a persistencia no

seu logro, así como a valoración do esforzo persoal.

4. A descrición e xustificación de calquera outra circunstancia que a xuízo da comisión

do centro educativo mereza ser tida en conta

8. PUBLICACIÓN DAS CANDIDATURAS

1. A relación provisional de admitidos e excluídos farase pública nos dez días naturais

posteriores a finalización do prazo de solicitude no portal educativo da Xunta de

Galicia www.edu.xunta.es/portal. Os interesados poderán presentar contra a mesma as

alegacións que consideren oportunas nun prazo de dez días hábiles a partir da data de

publicación.

2. O prazo máximo para publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos, no portal

educativo www.edu.xunta.es/portal, será dun mes dende o día seguinte da finalización

do prazo de solicitude.

9. COMISIÓN DE SELECCIÓN DOS ASPIRANTES A PREMIO

1. Co fin de supervisar e valorar os méritos dos participantes, constituirase unha

comisión presidida polo director xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa ou persoa en quen delegue, o xefe do Servizo de Avaliación e

Calidade do Sistema Educativo e ata un máximo de catro vogais máis, pertencentes

aos corpos de inspectores de educación ou dos corpos de profesorado de ensino

secundario, designados pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa. Actuará como secretario ou secretaria, con voz e sen voto, un

funcionario ou funcionaria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa.

2. A comisión de selección valorará as propostas presentadas atendendo aos seguintes

criterios:

a. A información contida nos informes e na documentación complementaria

achegada: 80% da valoración.

b. Os méritos académicos obtidos na etapa de educación secundaria obrigatoria:

http://www.edu.xunta.es/portal
http://www.edu.xunta.es/portal
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20% da valoración.

10. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA CONCESIÓN DE PREMIOS

1. A comisión fará pública a relación provisional de persoas propostas para premio no

portal educativo www.edu.xunta.es/portal.

2. Contra a mesma poderase presentar reclamación mediante instancia dirixida á

presidenta ou presidente da comisión de selección, presentándoa no Rexistro Único da

Xunta de Galicia, edificio administrativo San Caetano de Santiago de Compostela, no

prazo de dez días hábiles a partir do seguinte ao da súa publicación.

11. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

1. Unha vez resoltas as reclamacións, a comisión elaborará a acta coa proposta definitiva

de adxudicación dos premios extraordinarios.

2. O director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará

dita proposta para a publicación no portal educativo da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria da resolución de concesión ditada polo conselleiro de

Educación e Ordenación Universitaria.

3. O prazo máximo para notificar a resolución deste procedemento será de tres meses

desde o día seguinte ao do remate do prazo de presentación de solicitudes, tendo

efectos desestimatorios a falta de resolución expresa nese período.

4. Contra a resolución de adxudicación dos premios poderase interpoñer recurso

potestativo de reposición ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no portal

educativo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, segundo o

disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico

das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben

impugnala directamente na vía xurisdicional ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses

desde tal publicación, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da

xurisdición contencioso-administrativa.

http://www.edu.xunta.es/portal
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12. TRANSPARENCIA DAS PRÁCTICAS DA ADMINISTRACIÓN

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas

prácticas na Administración pública galega, a Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das

axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o

tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

13. DIFUSIÓN

A presente convocatoria publicarase no portal educativo a través do enlace

www.edu.xunta.es/ie.

Ademais, difundirase a través do boletín informativo da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria distribuído con carácter semanal por vía electrónica.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2009

O director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

http://www.edu.xunta.es/ie
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ANEXO I

CONSENTIMENTO

 ALUMNADO MENOR DE IDADE

Don/a ____________________________________________ con DNI ___________________ pai/nai
ou representante legal de ___________________________________________________ dá o seu
consentimento para que o/a alumno/a sexa proposto/a aos premios extraordinarios da educación
secundaria obrigatoria ao esforzo e superación persoal correspondentes ao curso 2008-2009.

__________________________________________ , ____ de _____________ de 2009

Asinado: ___________________________________________________

 ALUMNADO MAIOR DE IDADE

Don/a ___________________________________________ con DNI _______________________ dá
o seu consentimento para ser proposto/a aos premios extraordinarios da educación secundaria
obrigatoria ao esforzo e superación persoal correspondentes ao curso 2008-2009.

__________________________________________ , ____ de _____________ de 2009

Asinado: ___________________________________________________

Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria


