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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 17 de xuño de 1999 pola que
se modifica a do 14 de abril de 1999
pola que se ordenan e organizan as ensi-
nanzas de bacharelato para adultos na
Comunidade Autónoma de Galicia.

Por Orde do 14 de abril de 1999 (DOG do 29
de abril) ordénanse e organízanse as ensinanzas de
bacharelato para adultos na Comunidade Autónoma
de Galicia.

Ó ser necesario incrementa-la franxa horaria esta-
blecida, con carácter xeral, para imparti-las ensi-
nanzas de bacharelato para adultos, de maneira que
se adapte o cadro horario establecido no anexo I
da mencionada orde, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo único.-Modifica-lo artigo 4, número 2º, da
citada orde, na páxina 5.092 (DOG nº 81, do 29
de abril de 1999), nos seguintes termos: onde di
«..., as ensinanzas do bacharelato poderán impar-
tirse, con carácter xeral, entre as dezaseis horas e
as vintedúas horas, de luns a venres», deberá dicir
«... as ensinanzas do bacharelato poderán impartirse,
con carácter xeral, entre as dezaseis horas e as vin-
tedúas trinta horas, de luns a venres».

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 1999.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Directores xerais de Centros e Inspección
Educativa e de Ordenación Educativa e Formación
Profesional

Orde do 25 de xuño de 1999 pola que
se ordenan e organizan as ensinanzas de
educación secundaria para persoas adul-
tas na modalidade de educación a dis-
tancia no ámbito de xestión da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de orde-
nación xeral do sistema educativo, dedica á edu-
cación das persoas adultas o título III e, no seu
artigo 51, determina que o sistema educativo garan-
tirá que as persoas adultas poidan adquirir, actua-
lizar, completar ou amplia-los seus coñecementos
e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e

profesional. Así mesmo, determina que a educación
das persoas adultas terá como obxectivos adquirir
e actualiza-la súa formación básica e facilita-lo acce-
so ós distintos niveis do sistema educativo, mello-
ra-la súa cualificación profesional ou adquirir pre-
paración para o exercicio doutras profesións. Para
lograr tales obxectivos, a organización e a metodo-
loxía da educación das persoas adultas basearase
na autoaprendizaxe, en función das súas experien-
cias, necesidades e intereses, tanto a través da edu-
cación presencial como, polas súas adecuadas carac-
terísticas, da educación a distancia.

A Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e
promoción de adultos de Galicia, establece que a
modalidade de educación a distancia utilizará un
ou varios medios de comunicación e irá dirixida pre-
ferentemente á poboación adulta con dificultade de
desprazamento ou de asistencia.

Na Orde do 26 de maio de 1997 (DOG do 15
de xullo), pola que se regula o ensino básico para
as persoas adultas, establécese a súa estructura e
o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13
de abril), polo que se regula a ordenación xeral das
ensinanzas de educación das persoas adultas e os
requisitos mínimos dos centros, establece no seu
artigo 61 que a educación a distancia se adecuará
ás circunstancias de cada alumno, flexibilizando rit-
mos de aprendizaxe e períodos de matrícula e, ade-
mais, poderá realizarse na totalidade ou só en parte
das áreas, ámbitos, materias ou módulos profe-
sionais.

As peculiares características do alumnado que
segue as ensinanzas na modalidade de educación
a distancia aconsellan adecua-lo establecido na Orde
do 26 de maio de 1997 e articula-los procesos de
ensino-aprendizaxe a distancia por medio do apoio
titorial.

En consecuencia co exposto anteriormente e en
virtude das atribucións conferidas polas disposicións
derradeiras primeira e segunda da Lei 9/1992, do
24 de xullo, e da disposición derradeira primeira
do Decreto 88/1999, do 13 de abril, a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Disposicións xerais

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.

O obxecto da presente orde é establece-la orde-
nación e organización da educación secundaria para
persoas adultas (nivel III) na modalidade de edu-
cación a distancia no ámbito de xestión da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 2º.-Centros e oferta educativa.

1. Poderase imparti-lo nivel III do ensino básico
para as persoas adultas na modalidade de educación
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a distancia nos centros específicos de educación de
adultos, nos institutos de educación secundaria e
nos centros públicos integrados expresamente auto-
rizados pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

2. Sen prexuízo do establecido no punto anterior,
cando circunstancias persoais, sociais e laborais dun
número suficiente de alumnos así o requiran, pode-
rán autorizarse a impartir ensinanzas de educación
a distancia ós centros que o soliciten. A solicitude,
que será tramitada á Dirección Xeral de Ordenación
Educativa e Formación Profesional a través da dele-
gación provincial, irá acompañada do informe da
inspección educativa.

Artigo 3º.-Acceso e organización de ensinanzas.

Para as condicións de acceso e permanencia, a
organización e duración das ensinanzas, a distri-
bución de contidos, a matrícula e o profesorado rela-
tivo ó nivel III para a modalidade de educación a
distancia aplicarase o establecido no Decreto
88/1999, do 11 de marzo, e na Orde do 26 de maio
de 1997.

Artigo 4º.-Avaliación e promoción do alumnado.

1. Os alumnos de educación secundaria para per-
soas adultas (nivel III) poderán matricularse do
número de ámbitos e módulos que desexen. Non
obstante, será requisito indispensable obter avalia-
ción positiva no mesmo ámbito do módulo anterior
para poder ser avaliado do seguinte.

2. Para a avaliación do alumnado na modalidade
a distancia, realizaranse durante cada cuadrimestre
dúas probas de cada ámbito, con carácter bimensual,
que serán presenciais e escritas. Os alumnos que
superen ámbalas probas, obterán avaliación positiva
no ámbito correspondente.

3. As probas establecidas no punto anterior desen-
volveranse como segue:

-A primeira proba avaliará as capacidades adqui-
ridas polo alumnado ata o momento da súa aplicación
na primeira parte do cuadrimestre.

-A segunda proba avaliará as capacidades adqui-
ridas polo alumnado na segunda parte do cua-
drimestre.

-Inmediatamente antes da realización da segunda
proba, realizarase a recuperación da primeira, para
aqueles alumnos e alumnas que obtiveron avaliación
negativa nela.

4. Correspóndelle ó xefe ou xefa de estudios, coa
colaboración do equipo docente de cada módulo,
cubri-los documentos de avaliación, así como infor-
ma-lo alumnado dos resultados a través dos pro-
cedementos que para tal fin teña establecido o centro
educativo.

Artigo 5º.-Medios didácticos.

Correspóndelle á Dirección Xeral de Ordenación
Educativa e Formación Profesional a xestión, segui-

mento e avaliación dos medios didácticos apropiados
ó réxime de ensino a distancia regulado nesta orde.

Artigo 6º.-Apoio titorial.

1. Tódolos alumnos contarán con apoio titorial en
cada ámbito, polo que terán asignado un profesor
titor que fará un seguimento individualizado, orien-
tándoos e resolvendo as dúbidas que se poidan pro-
ducir no seu proceso de aprendizaxe.

2. O apoio titorial realizarase de forma presencial
e a distancia. Esta última poderá ser por correo,
telefónico e, se é o caso, telemática.

3. Ó principio do cuadrimestre, o xefe de estudios
establecerá para cada ámbito de coñecemento unha
hora semanal de titoría, de xeito que se alterne o
apoio titorial presencial e a distancia.

4. En todo caso, o apoio titorial establecerase de
luns a venres, procurando que o horario sexa o máis
adecuado para facilita-la asistencia do alumnado.

5. A asistencia ás titorías será de carácter volun-
tario, e non será requisito para presentarse ás probas
da avaliación.

6. En cada ámbito, ó principio de cada cuadri-
mestre haberá unha sesión de titoría colectiva de
información sobre o desenvolvemento das activida-
des programadas durante o cuadrimestre.

Artigo 7º.-Funcións do profesorado titor de ámbito.

Cada profesor-titor realizará as seguintes funcións:

1. Programar e realiza-las sesións de titoría corres-
pondentes ós ámbitos que lle corresponda.

2. Realiza-lo seguimento do proceso de aprendi-
zaxe dos seus alumnos, dándolle-lo asesoramento
e apoio que requiran para o logro dos obxectivos
establecidos no ámbito ou ámbitos que imparta.

3. Levar un rexistro de incidencias da titoría.

4. Elaborar, cando cumpra, un informe individua-
lizado do proceso de aprendizaxe do alumnado.

5. Calquera outra función que lle sexa asignada
polo xefe ou xefa de estudios para este réxime
educativo.

Artigo 8º.-Información e orientación ó alumnado.

Correspóndenlle ó xefe ou xefa de estudios as tare-
fas de información e orientación ó alumnado que
segue as ensinanzas pola modalidade a distancia.
Para tal fin, o xefe ou xefa de estudios contará coa
colaboración do profesorado que imparta docencia
na modalidade de educación a distancia e co apoio
especializado do Departamento de Orientación.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Centros
e Inspección Educativa, e a Dirección Xeral de Orde-
nación Educativa e Formación Profesional a dicta-las
instruccións precisas para a aplicación da presente
orde.
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Segunda.-A presente orde entrará en vigor o día
seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 1999.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Dirección Xeral de Ordenación Educativa e
Formación Profesional.
Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Corrección de erros.-Orde do 18 de xuño
de 1999 conxunta das consellerías da
Presidencia e Administración Pública e
de Sanidade e Servicios Sociais, pola que
se convocan axudas para a realización
de proxectos de investigación.

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario
Oficial de Galicia nº 121, do 25 de xuño de 1999,
cómpre face-la súa rectificación:

Na páxina 8.147, no artigo 7º onde di: «Sergas:
aplicación 5001.2400.780.0 Importe: 10.000.000 de
p t a s . » d e b e d i c i r : « S e r g a s : a p l i c a c i ó n
5001.2223.780.0 Importe: 10.000.000 de ptas.».

Resolución do 28 de xuño de 1999, da
Secretaría Xeral de Investigación e
Desenvolvemento, pola que se adxudican
as axudas para equipamento e infraes-
tructura de investigación e bibliotecaria
convocadas no anexo III da Orde do 18
de xaneiro de 1999 (Diario Oficial de
Galicia do 25 de xaneiro).

A Orde do 18 de xaneiro de 1999 (Diario Oficial
de Galicia do 25 de xaneiro), pola que se aproban
as bases que rexerán as convocatorias de axudas
e bolsas correspondentes á promoción xeral da inves-
tigación e se procede á súa convocatoria, prevé no
anexo III a concesión de axudas para equipamento
de infraestructura de investigación e bibliotecaria.

Na súa virtude, de acordo co establecido nas bases
da convocatoria e atendendo á proposta elaborada
pola Comisión de Selección de Investigación, creada
polo Decreto 37/1998, (Diario Oficial de Galicia
do 6 de febreiro) e orde da Consellería da Presidencia

e Administración Pública, do 21 de abril de 1998
(Diario Oficial de Galicia do 12 de maio) modificado
pola orde da Consellería da Presidencia e Admi-
nistración Pública do 26 de abril de 1999 (Diario
Oficial de Galicia do 5 de maio) esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Concedérlle-las axudas para equipa-
mento de infraestructura de investigación e biblio-
tecaria ós solicitantes que se citan nos anexos I e
III desta resolución, na contía que se sinala.

Segundo.-Informar favorablemente, de acordo coa
proposta elaborada pola comisión, as solicitudes que
se relacionan nos anexos II e IV desta resolución
e que corresponden a centros e organismos depen-
dentes da Xunta de Galicia.

Por parte da Secretaría Xeral de I+D procederase
a efectua-las oportunas retencións de crédito polos
importes concedidos ós ditos centros e organismos
ó obxecto de que as consellerías das que dependen
poidan solicita-las ampliacións de crédito segundo
o previsto no artigo 64 g) da Lei 11/1992, do 7
de outubro, de réxime financeiro e presupostario de
Galicia, que lle permitan a adquisición do corres-
pondente material.

Terceiro.-De conformidade coa base 5.1 da con-
vocatoria, os beneficiarios destas axudas deberán
presentar, antes do 15 de outubro de 1999, factura
acreditativa da adquisición do material financiado.
A inobservancia deste ou de calquera outro dos
requisitos establecidos na orde de convocatoria
suporá a perda do dereito a percibi-la subvención
correspondente.

Cuarto.-As solicitudes que non figuran relaciona-
das no anexo I e II desta resolución e que foron
admitidas para participar neste concurso debe enten-
derse que quedan denegadas por non ter acadado,
no proceso de selección, a orde de prioridade imposto
polas dispoñibilidades orzamentarias.

Quinto.-Contra esta resolución poderán os inte-
resados interpoñer recurso de alzada ante o con-
selleiro da Presidencia e Administración Pública no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó
da publicación desta resolución no Diario Oficial
de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 114
e seguintes da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, pola
que se modifica a Lei 30/1992, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compsotela, 28 de xuño de 1999.

Miguel A. Ríos Fernández
Secretario xeral de Investigación

e Desenvolvemento




