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CIRCULAR 3/2009, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, POLA QUE SE DITAN
INSTRUCIÓNS SOBRE A ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DOS
CENTROS EPA E DOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE
IMPARTAN ENSINANZAS BÁSICAS DE EDUCACIÓN PARA PERSOAS
ADULTAS POLAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTANCIA NO CURSO
2009/2010.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro do disposto na Orde 24
de xuño de 2008 (DOG do 23 de xullo), desenvolve e regula a ordenación xeral das
ensinanzas básicas de educación de persoas adultas encamiñadas a conseguir unha maior
calidade do ensino, estimular o traballo en equipo do profesorado e fomentar a participación
da comunidade educativa nos centros.

Para lograr a adecuación desta oferta educativa á poboación adulta, garantir a óptima
consecución dos fins previstos e unificar os criterios de funcionamento nos centros
específicos e nos lES con oferta de educación de persoas adultas, a Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa resolve ditar as seguintes
instrucións para o curso 2009/2010:

1.- Ámbito de actuación

Estas instrucións serán de aplicación en todos os centros EPA da Comunidade Autónoma
de Galicia dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e institutos
de educación secundaria que impartan educación básica de persoas adultas.

2.- Calendario

A oferta formativa das ensinanzas de persoas adultas axustarase ao establecido no calendario
escolar para as ensinanzas do sistema ordinario ás que son equivalentes e que establezan os
respectivos departamentos territoriais da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, de acordo co regulado con carácter xeral na Orde do 15 de xuño de 2009 (DOG
do 22 de xuño).

2.1.- Actividades lectivas, prazos de matrícula para a modalidade presencial, cambio de
centro e ratio profesor alumnado

a) Ensinanzas básicas iniciais

O día 1 de setembro procederase a abrir o prazo de matriculación de ensinanzas
básicas iniciais de persoas adultas, que permanecerá aberto durante todo o curso.

As actividades lectivas realizaranse entre o 10 de setembro de 2009 e o 22 de xuño de
2010.

b) Ensinanzas básicas de educación secundaria

As actividades lectivas impartiranse entre o 17 de setembro e o 22 de xuño.

A impartición e a avaliación ordinaria das ensinanzas correspondentes aos módulos un e
tres de cada ámbito de coñecemento levaranse a efecto desde a cuarta semana de
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