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cmCULAR 4/2009, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA A ORGANIZACIÓN E POSTA
EN FUNCIONAMENTO DAS ENSINANZAS DE BACHARELATO PARA PERSOAS
ADULTAS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTANCIA, NOS lES E
CENTROS EPA AUTORIZADOS PARA IMPARTILAS, NO CURSO 2009/10.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulou o bacharelato para persoas
adultas pola modalidade a distancia por orde do 26 de abril de 2007, DOG do 8 de maio,
establecendo un bacharelato a distancia con titorías telemáticas e un bacharelato a distancia
semipresencial, no que o alumnado recibe atención do profesorado a través de titorías
presenciais. Igualmente, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria vén de regular
as ensinanzas de bacharelato presencial para persoas adultas na Orde do 7 de xullo de 2009
(Orde pola que se regulan as ensinanzas de bacharelato para persoas adultas pola modalidade
presencial na Comunidade Autónoma de Galicia).

O propósito das ordes citadas é brindar unha atención educativa adaptada ás diversas condicións
e circunstancias das persoas adultas, achegando a cada persoa o tipo de interacción axeitado para
cursar con éxito os estudos de bacharelato.

Con data 23 de xuño de 2008 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto126/2008, de 19
de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia. Neste decreto establécese a nova ordenación curricular do bacharelato e as
modalidades polas que se pode cursar. Na súa disposición adicional cuarta, concrétanse as
condicións nas que o alumnado procedente do bacharelato ordinario se pode incorporar ao
bacharelato para persoas adultas. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
desenvolveu o establecido no decreto mencionado na Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se
desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia, DOG do 27. Estas normas teñen carácter supletorio para todo o non
establecido explicitamente para o bacharelato para persoas adultas.

Para regular a implantación do bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a
distancia, adaptándoo á normativa antes citada e para unificar criterios de funcionamento nos
centros que o imparten, a dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa resolve ditar as seguintes instrucións para o curso 2009/2010.

O BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS. ASPECTOS coMúNs

1. Condicións de acceso ao bacharelato para persoas adultas.

1.1. Requisitos de idade

a) Poderán matricularse nas ensinanzas de calquera das modalidades do bacharelato para persoas
adultas todas as persoas maiores de dezaoito anos, ou que os cumpran antes do 31 de decembro
do ano 2009.

b) Tamén poderán matricularse aquelas persoas maiores de dezaseis anos que teñan un contrato
laboral en vigor ou sexan deportistas de alto nivel. Calquera destas circunstancias deberá ser
acreditada documentalmente á hora de formalizar a matrícula.
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