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6. Referencias lexislativas 

6.1 Referencias lexislativas 
6.1.1 Normativa xeral 

 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 4 de maio). 

 Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional 
(BOE do 20 de xuño). 

 Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se establece a ordenación da 
formación profesional no ámbito do sistema educativo (BOE do 3 de xaneiro). 

6.1.2 Normativa específica 
 Decreto 239/1995, do 28 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da forma-

ción profesional e as directrices sobre os seus títulos (DOG do 16 de agosto). 

 Decreto 296/1999, do 21 de outubro, polo que se desenvolven determinados aspectos 
dos currículos dos ciclos formativos de formación profesional específica na Comunida-
de Autónoma de Galicia (DOG do 16 de agosto). 

 Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formati-
vos de formación profesional, en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as probas 
libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior (DOG do 7 de maio). 

 Resolución do 27 de xullo de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 
dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2009-2010 (DOG do 18 
de agosto). 

 Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación 
en centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en 
centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 8 de marzo, con co-
rrección de erros DOG do 9 de marzo). 

 Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías formati-
vas en empresas ou institucións situadas fóra do Estado español destinadas ao alumna-
do que cursa ensinanzas non universitarias en centros autorizados da Comunidade Au-
tónoma de Galicia, así como o desenvolvemento de estadías de formación práctica en 
empresas ou institucións situadas en Galicia destinadas ao alumnado procedente dou-
tros Estados (DOG do 13 de xuño). 

 Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica 
do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial (DOG do 9 de 
agosto). 

 Anexos IV e V da Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e a 
acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas da formación profesional 
específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de 
setembro). 

 Anexo VI da Orde do 8 de outubro de 2002 pola que se rectifican erros advertidos na 
do 16 de xullo, pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado 
que cursa as ensinanzas da formación profesional específica de réxime xeral na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 17 de outubro). 



 

Páxina 69 de 71 
 

 Orde do 15 de xuño de 2009 pola que se actualiza a oferta de Ciclos Formativos polo 
réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2009-2010 (DOG do 16 de 
xuño).  

 Orde do 26 de xuño de 2009 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 pola 
que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo 
e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o ano académico 2009-2010 (DOG do 7 de xullo). 

 Orde do 16 de xuño de 2009 pola que se actualiza a oferta modular, polo réxime de 
persoas adultas, en modalidade presencial, de ciclos formativos de formación profesio-
nal, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2009-2010 
(DOG do 24 de xuño). 

 Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en cen-
tros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas reguladas na Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 16 de marzo). 

 Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación 
profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas 
(DOG do 15 de xuño).  

 Resolución do 3 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, 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 formación profesional de graos medio e su-
perior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2009-2010 
(DOG do 16 de xuño). 

 Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos 
formativos de formación profesional do sistema educativo (DOG do 16 de decembro).  

 Resolución do 7 de xaneiro de 2009, da Dirección Xeral de Formación Profesional e 
Ensinanzas Especiais, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso aos ci-
clos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros 
docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2009 (DOG do 16 de xaneiro, con 
corrección de erros DOG do 11 de febreiro). 

 Orde do 26 de xuño de 2009 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos 
dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral 
do sistema educativo (DOG do 1 de xullo). 

 Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas 
para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia 
profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental (DOG do 30 
de setembro). 

6.1.3 Outra normativa para ter en conta 
 Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (BOE 

do 4 de outubro de 1990). Derrogada. 

 Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos insti-
tutos de educación secundaria (DOG do 9 de agosto). 

 Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 
Decreto 324/1996 (DOG do 2 de setembro). 
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 Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de 
formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 28 de xaneiro). 

 Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do 
Consello Social dos centros integrados de formación profesional de Galicia (DOG do 
13 de febreiro).  

 Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos 
de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgá-
nica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 17 de xuño). 

 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a 
escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non uni-
versitario con necesidades educativas especiais (DOG do 30 de xaneiro de 2003). 

 Resolución do 3 de xuño de 2009, da Secretaría de Estado de Educación e Formación 
Profesional, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mo-
bilidade, para o curso académico 2009/2010, para alumnado que curse estudos posto-
brigatorios e superiores non universitarios (BOE do 20 de xuño).  

 Orde do 30 de abril de 2009 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado 
que realiza formación práctica en centros de traballo correspondentes aos estudos de ci-
clos formativos de graos medio e superior de formación profesional, módulos profesio-
nais experimentais, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas de cua-
lificación profesional inicial (DOG do 12 de maio).  

 Resolución do 1 de xuño de 2009, da Secretaría de Estado de Educación e Formación 
Profesional, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo para o curso académico 2009-2010 (BOE do 5 de xuño). 

 
 


