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- Resolución do 17 de xuño de 2009, da Di-

rección Xeral de Avaliación e Coope-

ración Territorial, pola que se publica 

o Acordo da Conferencia Sectorial de 

Educación sobre as condicións de re-

petición no primeiro curso de bacha-

relato (BOE, 19/06/09).

- Orde do 28 de xullo de 2009, pola que se 

establecen medidas para facer efec-

tiva a aplicación da sentenza do 2 de 

febreiro de 2009 da Sala Terceira do 

Tribunal Supremo sobre a avaliación e 

promoción en primeiro de bacharela-

to (DOG, 03/08/09).

3.2. Premios nacionais

- Resolución do 23 de xuño de 2009, da 

Secretaría de Estado de Educación e 

Formación Profesional, pola que se 

conceden os premios nacionais de 

bacharelato correspondentes ao curso 

2007/2008 (BOE, 04/07/09).

4. Formación profesional

4.1. Ciclos formativos

- Orde do 15 de xuño de 2009, pola que 

se actualiza a oferta de ciclos forma-

tivos polo réxime ordinario, por curso 

completo e en modalidade presencial, 

en centros públicos da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o ano aca-

démico 2009/2010 (DOG, 16/06/09). 

Modi&cada pola Orde do 26 de xuño 

de 2009 (DOG, 07/07/09).

- Resolución do 3 de xuño de 2009, da 

Dirección Xeral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educati-

va, pola que se determinan os prazos e 

se ditan instrucións no procedemento 

de admisión do alumnado nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos 

para impartir ciclos formativos de for-

mación profesional dos graos medio e 

superior en réxime ordinario e para as 

persoas adultas para o curso académi-

co 2009/2010 (DOG, 16/06/09). 

4.2. Títulos e ensinanzas mínimas

- Real decreto 1254/2009, do 24 de xullo, 

polo que se establece o título de téc-

nico superior en axencias de viaxes e 

xestión de eventos, e se &xan as súas 

ensinanzas mínimas (BOE, 05/09/09). 

- Real decreto 1255/2009, do 24 de xullo, 

polo que se establece o título de téc-

nico superior en guía, información e 

asistencias turísticas, e se &xan as súas 

ensinanzas mínimas (BOE, 05/09/09). 

4.3. Certi&cados de profesionalidade

- Real decreto 1213/2009, do 17 de xullo, 

polo que se establecen dous certi&-

cados de profesionalidade da familia 

profesional artes grá&cas que se in-

Selección lexislativa 

de aplicación no 

ámbito educativo 

da Comunidade   

Autónoma de Galicia

Compilación realizada por 
Venancio Graña Martínez

(Dende o 1 de maio ata o 30 de setembro de 2009)

1. Educación infantil

1.1. Currículo e avaliación

- Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que 

se establece o currículo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG, 23/06/09).

- Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se 

regula a implantación, o desenvolve-

mento e a avaliación do segundo ciclo 

da educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG, 10/07/09).

2. Educación básica obrigatoria

2.1. Obtención do título de graduado en ESO

- Resolución do 4 de maio de 2009, da Di-

rección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, 

pola que se convocan as probas para 

a obtención do título de graduado en 

educación secundaria obrigatoria para 

maiores de 18 anos nas convocatorias 

de xuño e setembro, e se ditan ins-

trucións para a súa realización (DOG, 

13/05/09).

- Resolución do 17 de xuño de 2009, da 

Dirección Xeral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Edu-

cativa, pola que se regulan as probas 

libres para a obtención do título de 

graduado en educación secundaria 

obrigatoria para o alumnado con 18 

anos cumpridos cun máximo de cin-

co materias da etapa non superadas 

(DOG, 24/06/09).

3. Bacharelato

3.1. Disposicións xerais

- Orde do 23 de xuño de 2009, pola que se 

amplía a oferta de materias optativas 

do bacharelato e se establece o seu 

currículo (DOG, 01/07/09).

- Orde do 6 de xullo de 2009, pola que se 

amplía a autorización para a implanta-

ción das modalidades de bacharelato 

en centros públicos da Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG, 16/07/09).

clúen no Repertorio Nacional de Cer-

ti&cados de Profesionalidade (BOE, 

24/08/09). 

- Real decreto 1215/2009, do 17 de xullo, 

polo que se establece un certi&cado 

de profesionalidade da familia profe-

sional enerxía e auga que se inclúe no 

Repertorio Nacional de Certi&cados de 

Profesionalidade (BOE, 25/08/09). 

- Real decreto 1216/2009, do 17 de xullo, 

polo que se establecen catro certi&-

cados de profesionalidade da familia 

profesional fabricación mecánica que 

se inclúen no Repertorio Nacional de 

Certi&cados de Profesionalidade (BOE, 

26/08/09). 

- Real decreto 1214/2009, do 17 de xullo, 

polo que se establecen tres certi&ca-

dos de profesionalidade da familia 

profesional electricidade e electrónica 

que se inclúen no Repertorio Nacional 

de Certi&cados de Profesionalidade 

(BOE, 04/09/09). 

- Real decreto 1378/2009, do 28 de agosto, 

polo que se establece un certi&cado 

de profesionalidade da familia profe-

sional servizos socioculturais e á co-

munidade que se inclúe no Repertorio 

Nacional de Certi&cados de Profesio-

nalidade (BOE, 16/09/09).

- Real decreto 1377/2009, do 28 de agosto, 

polo que se establece un certi&cado 

de profesionalidade da familia profe-

sional seguridade e medioambiente 

que se inclúe no Repertorio Nacional 

de Certi&cados de Profesionalidade 

(BOE, 21/09/09). 

- Real decreto 1379/2009, do 28 de agosto, 

polo que se establecen dous certi&-

cados de profesionalidade da familia 

profesional imaxe persoal que se in-

clúen no Repertorio Nacional de Cer-

ti&cados de Profesionalidade (BOE, 

22/09/09). 

- Real decreto 1375/2009, do 28 de agosto, 

polo que se establecen catro certi&-

cados de profesionalidade da familia 

profesional instalación e mantemento 

que se inclúen no Repertorio Nacional 

de Certi&cados de Profesionalidade 

(BOE, 24/09/09). 

- Real decreto 1380/2009, do 28 de agosto, 

polo que se establecen tres certi&ca-

dos de profesionalidade da familia 

profesional industrias alimentarias 

que se inclúen no Repertorio Nacional 

de Certi&cados de Profesionalidade 

(BOE, 26/09/09). 
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o procedemento para o acceso á do-

cencia en diversas especialidades nos 

conservatorios superiores de música 

(DOG, 19/06/09).

7.3. Acceso e admisión do alumnado

- Resolución do 1 de xuño de 2009, da 

Dirección Xeral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educati-

va, pola que se ditan instrucións para 

o acceso e a admisión do alumnado ás 

ensinanzas profesionais de artes plás-

ticas e deseño para o curso 2009/2010 

(DOG, 17/06/09).

- Resolución do 1 de xuño de 2009, da Di-

rección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, 

pola que se ditan instrucións para o 

acceso e a admisión do alumnado aos 

estudos superiores de deseño para o 

curso 2009/2010 (DOG, 17/06/09).

- Resolución do 2 de xuño de 2009, da Di-

rección Xeral de Ordenación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educa-

tiva, pola que se convocan probas de 

acceso ás ensinanzas deportivas para 

o curso 2009/2010 (DOG, 17/06/09).

7.4. Ciclos formativos

- Orde do 10 de xuño de 2009, pola que se 

actualiza a oferta educativa de ciclos 

formativos de artes plásticas e deseño, 

por ciclo completo e oferta modular, e 

de estudos superiores de deseño en 

centros públicos da Comunidade Au-

tónoma de Galicia (DOG, 03/07/09).

8. Disposicións xerais

8.1. Avaliación de diagnóstico

- Resolución do 18 de maio de 2009, da 

Dirección Xeral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educati-

va, pola que se ditan instrucións para 

o desenvolvemento da avaliación de 

diagnóstico nos centros educativos 

da Comunidade Autónoma de Galicia 

correspondente ao ano 2009 (DOG, 

29/05/09).

8.2. Promoción da LOXSE á LOE

- Orde EDU/2395/2009, do 9 de setembro, 

pola que se regula a promoción dun 

curso incompleto do sistema educati-

vo de&nido pola Lei orgánica 1/1990, 

de 3 de outubro, de ordenación xeral 

do sistema educativo, a outro da Lei 

orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

educación (BOE, 12/09/09). 

9. Organización da Administración             

educativa

9.1. Delegacións territoriais

- Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que 

se regulan as delegacións territoriais 

da Xunta de Galicia (DOG, 01/05/09).

4.4. Competencias profesionais

- Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, 

de recoñecemento das competencias 

profesionais adquiridas por experien-

cia laboral (BOE, 25/08/09).

- Orde do 1 de setembro de 2009, pola que 

se convocan unidades de competen-

cia e prazas para o recoñecemento, a 

avaliación, a acreditación e a certi&ca-

ción da competencia profesional, e se 

determina o correspondente procede-

mento experimental (DOG, 30/09/09).

4.5. Premios nacionais

- Resolución do 21 de abril de 2009, da 

Secretaría de Estado de Educación e 

Formación Profesional, pola que se 

convocan os premios nacionais de for-

mación profesional de grao superior 

correspondentes ao curso 2007/2008 

(BOE, 16/05/09).

4.6. Axudas económicas

- Orde do 30 de abril de 2009, pola que se 

convocan axudas económicas para 

o alumnado que realiza formación 

práctica en centros de traballo co-

rrespondentes aos estudos de ciclos 

formativos de grao medio e superior 

de formación profesional, módulos 

profesionais experimentais, artes plás-

ticas e deseño, ensinanzas deportivas 

e programas de cuali&cación profesio-

nal inicial (DOG, 12/05/09).

5. Educación de adultos

5.1. Oferta modular

- Orde do 16 de xuño de 2009, pola que se 

actualiza a oferta modular polo réxi-

me de persoas adultas, en modalidade 

presencial, de ciclos formativos de for-

mación profesional en centros públi-

cos da Comunidade Autónoma de Ga-

licia para o ano académico 2009/2010 

(DOG, 24/06/09).

6. Función pública

6.1. Modi&cación da Lei da función pública

- Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modi&ca-

ción do texto refundido da Lei da fun-

ción pública de Galicia, aprobado polo 

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de 

marzo (DOG, 24/06/09).

7. Ensinanzas de réxime especial

7.1. Ensinanzas de música e danza

- Orde do 13 de maio de 2009, pola que 

se regulan as probas de acceso ás 

ensinanzas profesionais de danza dis-

postas no Decreto 204/2007, do 11 de 

outubro (DOG, 26/05/09).

7.2. Conservatorios

- Resolución do 12 de xuño de 2009, da 

Dirección Xeral de Centros e Recur-

sos Humanos, pola que se establece 

- Orde do 19 de maio de 2009, de delega-

ción de competencias nos órganos 

superiores e nas xefaturas territoriais 

da Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria (DOG, 25/05/09).

9.2. Estrutura orgánica da Consellería                  

de Educación 

- Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo 

que se establece a estrutura orgánica 

da Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria (DOG, 24/06/09).

9.3. Delegación de competencias

- Orde do 3 de agosto de 2009, de delega-

ción de competencias nos órganos su-

periores e periféricos da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria 

(DOG, 07/08/09).

10. Organización das actividades                     

docentes

10.1. Calendario escolar e laboral

- Orde do 15 de xuño de 2009, pola que 

se aproba o calendario escolar para o 

curso 2009/2010 nos centros docentes 

sostidos con fondos públicos (DOG, 

22/06/09).

- Decreto 350/2009, do 2 de xullo, polo que 

se determina o calendario laboral para 

o ano 2010 na Comunidade Autóno-

ma de Galicia (DOG, 16/07/09).

11. Plans e programas educativos

11.1. Libros de texto

- Orde do 20 de agosto de 2009, pola que 

se convoca e se regula a reposición 

do programa de gratuidade de libros 

de texto e materiais curriculares en 

centros sostidos con fondos públicos 

para o curso escolar 2009/2010 (DOG, 

25/08/09).

- Orde do 20 de agosto de 2009, pola que 

se convocan bolsas para a adquisición 

de libros de texto, materiais curricu-

lares e material didáctico e comple-

mentario destinadas ao alumnado 

matriculado en centros sostidos con 

fondos públicos en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de 

educación primaria e en educación 

especial no curso escolar 2009/2010 

(DOG, 25/08/09). Corrección de erros 

(DOG, 31/08 e 11/09/09).

12. Postos de traballo

12.1. Número de unidades e postos                       

de traballo

- Orde do 31 de xullo de 2009, pola que 

se establecen o número de unidades 

e os postos de traballo docentes dos 

centros públicos dependentes desta 

Consellería nos niveis de educación 

infantil, primaria e educación especial 

(DOG, 17/08/09).
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do 4 de marzo, polo que se establecen 

as retribucións adicionais vinculadas a 

méritos individuais docentes, investi-

gadores e de xestión do profesorado 

universitario (DOG, 19/06/09).

- Decreto 380/2009, do 27 de agosto, polo 

que se aproba a adscrición do Centro 

Universitario da Defensa da Escola Na-

val Militar de Marín á Universidade de 

Vigo (DOG, 07/09/09).

- Decreto 385/2009, do 27 de agosto, polo 

que se autoriza a implantación de 

ensinanzas universitarias o&ciais de 

grao nas universidades do Sistema 

Universitario de Galicia para o curso 

2009/2010 (DOG, 16/09/09).

- Resolución do 14 de setembro de 2009, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se publica o Acordo do Con-

sello de Ministros, de 28 de agosto de 

2009, no que se formalizan os criterios 

de distribución, para o Programa de 

formación de titulados en situación 

de desemprego, aprobados pola Co-

misión Xeral de Política Universitaria 

(BOE, 18/09/09). 

- Orde do 17 de setembro de 2009, pola 

que se regulan a avaliación e o in-

forme da Axencia para a Calidade 

do Sistema Universitario de Galicia 

previos á contratación de profesor 

contratado doutor, profesor axudan-

te doutor, profesor de universidade 

privada e profesor colaborador (DOG, 

25/09/09).

16.2. Acceso e incorporación á universidade

- Orde EDU/1434/2009, do 29 de maio, pola 

que se actualizan os anexos do Real de-

creto 1892/2008, do 14 de novembro, 

no que se regulan as condicións para 

o acceso ás ensinanzas universitarias 

o&ciais de grao e os procedementos 

de admisión ás universidades públicas 

españolas (BOE, 04/06/09). 

- Corrección de erros do Real decreto 

1892/2008, do 14 de novembro, polo 

que se regulan as condicións para o 

acceso aos ensinos universitarios o&-

ciais de grao e os procedementos de 

admisión ás universidades públicas 

españolas (BOE, 21/07/09).

16.3. Prezos públicos

- Decreto 358/2009, do 9 de xullo, polo que 

se &xan os prezos correspondentes 

aos estudos conducentes á obtención 

de títulos o&ciais no ensino universi-

tario para o curso 2009/2010 (DOG, 

22/07/09).

- Orde EDU/2392/2009, do 9 de setembro, 

12.2. Profesorado de relixión

- Orde do 7 de xullo de 2009, pola que se 

dá publicidade á relación de postos 

de traballo do profesorado de relixión 

dos centros de educación infantil, edu-

cación infantil e primaria, educación 

primaria, educación especial, centros 

públicos integrados e institutos de 

educación secundaria dependentes 

da Consellería de Educación e Orde-

nación Universitaria (DOG, 10/07/09). 

Corrección de erros (DOG, 10/08/09).

13. Procedemento administrativo

13.1. Simpli&cación do procedemento               

administrativo

- Orde do 7 de xullo de 2009, pola que se 

desenvolve o Decreto 255/2008, do 

23 de outubro, no que se simpli&ca 

a documentación para a tramitación 

dos procedementos administrativos 

e se fomenta a utilización de medios 

electrónicos, no que respecta á veri&-

cación de datos de identidade e resi-

dencia (DOG, 10/07/09). Corrección de 

erros (DOG, 15/07/09).

14. Servizos educativos complementarios

14.1. Prezos públicos dos comedores                  

escolares

- Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo 

que se aproban os prezos públicos 

pola utilización dos comedores esco-

lares nos centros docentes públicos 

non universitarios dependentes da 

Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria (DOG, 14/08/09).

15. Títulos, homologacións e validacións

15.1. Equivalencias de títulos

- Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, 

pola que se establecen equivalencias 

cos títulos de graduado en educación 

secundaria obrigatoria e de bacha-

rel regulados na Lei orgánica 2/2006, 

de 3 de maio, de educación (BOE, 

17/06/09).

16. Universidade

16.1. Disposicións xerais

- Resolución do 28 de abril de 2009, pola 

que se publica o plan de estudos da 

titulación de grao en belas artes (DOG, 

29/05/09).

- Orde do 28 de maio de 2009, pola que se 

convocan os premios de excelencia 

académica para o alumnado que inicie 

estudos universitarios no Sistema Uni-

versitario de Galicia no curso académi-

co 2009/2010 (DOG, 22/06/09).

- Decreto 326/2009, do 11 de xuño, polo 

que se modi&can o Decreto 270/2003, 

do 22 de maio, regulador da Axencia 

para a Calidade do Sistema Universi-

tario de Galicia, e o Decreto 55/2004, 

pola que se &xan os prezos públicos 

polos servizos académicos universi-

tarios na Universidade Nacional de 

Educación a Distancia para o curso 

2009/2010 (BOE, 11/09/09). 

16.4. Títulos académicos 

- Resolución do 4 de maio de 2009, da Se-

cretaría Xeral de Universidades, pola 

que se dispón a publicación do Acordo 

do Consello de Ministros do 8 de abril 

de 2009, no que se establece o carác-

ter o&cial de determinados títulos de 

grao e a súa inscrición no Rexistro de 

Universidades, Centros e Títulos (BOE, 

21/05/09). 

- Resolución do 2 de setembro de 2009, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se dispón a publicación do 

Acordo do Consello de Ministros do 

31 de xullo de 2009, no que se estable-

ce o carácter o&cial de determinados 

títulos de grao e a súa inscrición no 

Rexistro de Universidades, Centros e 

Títulos (BOE, 14/09/09). 

16.5. Lectorados de lingua, literatura e              

cultura galegas

- Resolución do 18 de xuño de 2009, pola 

que se aproba a convocatoria ordina-

ria para cubrir prazas nos lectorados 

de lingua, literatura e cultura galegas 

en universidades españolas e es-

tranxeiras (DOG, 02/07/09).

- Resolución do 18 de setembro de 2009, 

da Secretaría Xeral de Política Lingüís-

tica, pola que se adxudican as prazas 

dos lectorados de lingua, literatura e 

cultura galegas en universidades es-

pañolas e estranxeiras, convocadas 

mediante Resolución do 18 de xuño 

de 2009 (DOG, 25/09/09).

16.6. Convocatoria de axudas

- Orde do 3 de xuño de 2009, pola que se 

convocan bolsas de colaboración en 

departamentos das universidades do 

Sistema Universitario de Galicia des-

tinadas ao alumnado de excelencia 

académica, para o curso académico 

2009/2010 (DOG, 08/06/09).

- Orde do 29 de maio de 2009, pola que se 

convocan os premios &n de carreira 

da Comunidade Autónoma de Galicia 

para o alumnado que remate os seus 

estudos universitarios no ano 2009 

nas universidades do Sistema Univer-

sitario de Galicia (DOG, 11/06/09).
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