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PRÓLOGO 

Esta lei non debería chegar a aplicarse nunca. E niso estamos. 
 
Despois dun longo e duro período de contestación e mobilizacións sociais que logrou 
deslexitimar a lei e desacreditar totalmente á actual administración educativa, os 
centros teñen que afrontar a implantación dunha norma que a comunidade educativa 
e a sociedade en xeral rexeitaron en bloque e de forma frontal.  
 
O profesorado e os profesionais da educación sabemos perfectamente que a 
educación non cambia só porque cambie unha lei, sobre todo se é unha lei imposta na 
que ninguén cre e que ninguén quere. A pesar da norma, a inmensa maioría de 
profesionais, e tamén de familias, seguirán comprometidos ao máximo cos seus 
proxectos educativos, cunha práctica docente baseada na calidade da educación para 
todo o alumnado e na equidade para que se siga garantindo a igualdade de 
oportunidades, a inclusión educativa e a non discriminación. Porque, como a nosa 
organización, non entenden a educación doutra maneira e por iso o noso apoio está 
con eles e elas. 
 
Con todo, sendo moita, non é suficiente a resistencia. A perversidade desta norma ten 
moitas caras, condiciona demasiados aspectos e debemos seguir organizados, 
planificando a estratexia, os instrumentos e as accións, fóra e dentro dos centros de 
traballo, que deben conseguir expulsala definitivamente da nosa educación. CCOO 
comprométese a seguir traballando con ese obxectivo, como fixemos até agora: 
 

 Ante a Defensora do Pobo (maio de 2012, ver noticia) 

 Ante o  Parlamento Europeo (setembro de 2013, ver noticia) 

 Ante a Comisión Europea (febreiro 2014, ver noticia) 
 
Tras a publicación da LOMCE, do RD do novo currículo da Educación Primaria, e 
agora, o currículo de Educación Primaria de Galicia o impacto real que vai ter a 
implantación dos cambios na organización e a xestión dos centros educativos pasa de 
ser unha [grande] preocupación latente a ser unha preocupación de primeira orde e 
existe a necesidade de coñecer valoracións solventes, opinións e, en definitiva, xerar 
coñecemento e debate ao redor desta cuestión para comprender e coñecer con máis 
profundidade, desde unha dimensión máis concreta, o que implica a imposición desta 
lei. Esa é tamén unha forma de combatela. 
 
Este traballo presenta unha sinxela síntese ordenada dos cambios que afectan á 
estrutura da Educación Primaria. Organiza e sintetiza a información clave respecto 
diso, contida na LOMCE e no Decreto do currículo, e achega algunhas observacións 
que poden axudar a facer unha valoración obxectiva aos e ás profesionais, de como vai 
afectar realmente a lei aos seus centros e ao seu traballo.  
 

Federación de Ensino de CCOO de Galicia, setembro de 2014 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/59275/educacion-ccoo-pide-al-defensor-del-pueblo-que-recurra-la-reforma-educativa-ante-el-constitucional#.UxI85Pl5OSo
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ccoo-denuncia-ley-wert-comision-europea-vulnerar-derecho-comunitario/csrcsrpor/20130910csrcsrsoc_1/Tes
http://noticias.lainformacion.com/educacion/sindicatos-de-docentes/ccoo-solicita-una-reunion-a-barroso-para-mostrarle-su-preocupacion-por-los-efectos-de-la-lomce_rE5UcpVMXyYyQCd3Vk2GT/
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1. NOVA TERMINOLOXÍA 

 
1.1 De “competencias básicas” a “competencias 

 
O sentido das competencias 
na nova redacción da lei 
diríxese á capacidade para 
facer algo, á adquisición de 
destrezas para resolver 
problemas, perdéndose así o 
sentido integrador das 
competencias básicas como 
desenvolvemento de 
aprendizaxes que faciliten a 
realización persoal. É dicir, 
instrumentalízanse as 
competencias básicas e 
dilúese o seu carácter orixinal. 
Dáse especial relevancia ás 

competencias lingüística, matemática e ciencias, as que se avalían no PISA, únicas que 
realmente se van  avaliar en 3º e en 6º curso. 
 
 
1.2 Os “estándares de aprendizaxe avaliables” 

 
Nos currículos das materias, 
xunto aos contidos e os criterios 
de avaliación, inclúense os 
estándares de aprendizaxe. A 
avaliación externa vai impor uns 
estandares que van a marcar o 
que realmente decide, o 
currículo real. En consecuencia 
se preparara ao alumnado para 
a superación destes estándares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competencias: capacidades para aplicar de forma 
integrada os contidos propios de cada ensino e etapa 
educativa, co fin de lograr a realización adecuada  de 
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3. Competencia dixital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociais e cívicas. 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
7. Conciencia e expresións culturais 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións 
dos criterios de avaliación  que permiten definir os 
resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o 
alumno debe saber, comprender e saber facer en cada 
materia; deben ser observables, medibles e avaliables e 
permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O 
seu deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas 
estandarizadas e comparables 

O que non se avalía, devalase 



 

   
3 

  

 Guía práctica LOMCE – Educación Primaria 

1.3 Os “indicadores de logro da programación docente” 
 
Aínda por determinar e definir, estes indicadores servirán para que os mestres e 
mestras, avalíen os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. A normativa 
tampouco establece quen  configurará devanditos indicadores e quen realizará esta 
avaliación ou medición. 
 
 
1.4 A nova distribución de materias e a súa configuración (Decreto 
105/2014). 
 

En Educación Primaria as materias agrúpanse en tres bloques: materias troncais, 
materias específicas e materias de libre configuración autonómica. 
 

MATERIA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Competencias 

Goberno Competencias C.A. * 

TRONCAIS (5 POR CURSO) 

 Lingua Castelá e Literatura 4 4 4 4 4 3 
- Determinar os 
contidos comúns. 

- Fixar o horario 
lectivo mínimo. 

- Determinar 
estándares de 
aprendizaxe 
avaliables. 

- Completar os contidos. 

- Fixar horario máximo. 

- Completar os criterios 
de avaliación. 

 Matemáticas 5 5 4 4 5 5 

 Ciencias da Natureza (EN 
GALEGO) 

2 2 2 2 2 2 

 Ciencias Sociais (EN 
GALEGO) 

3 2 3 2 2 3 

 Primeira Lingua Estranxeira 2 2 3 3 3 3 

ESPECÍFICAS OBRIGATORIAS (MIN 3) 

 Educación Física 2 2 2 2 2 2 
- Determinar 
estándares de 
aprendizaxe 
avaliables. 

- Establecer contidos. 

- Fixar o horario 
correspondente. 

- Completar os criterios 
de avaliación. 

 Relixión/Valores Sociais e 
Cívicos 

1 2 1 1 1 1 

 Educación Artística 2 2 2 2 2 2 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

 Lingua galega = tratamento 
que Lingua castelá 

4 4 4 4 4 3 

 

- Establecer os contidos 

- Fixar o horario 
correspondente. 

- Determinar estándares 
de aprendizaxe avaliab. 

- Establecer os criterios 
de avaliación. 

 Libre configuración - - - 1 - 1 

 

(*) OBSERVACIÓNS: 

 

 As Administracións Autonómicas poderán realizar recomendacións de 
metodoloxía didáctica para os centros docentes da súa competencia. 
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 A determinación do currículo e dos estándares de aprendizaxe avaliables que 
permitan a comprobación do logro dos obxectivos e a adquisición das 
competencias correspondentes á materia de Relixión será competencia das 
respectivas autoridades relixiosas. 
 

 Desaparece a materia de “Educación para a Cidadanía”. 
 

 Introdúcese a “Relixión” e os “Valores Sociais e Cívicos” (a súa alternativa), que 
aparecen como específicas de oferta obrigatoria en todos os cursos, e tamén como 
específicas de oferta optativa, podendo ofertarse en ambos os bloques á vez, pero 
non podendo ser cursadas de forma repetida nun e noutro, polo que a oferta debe 
supor, en realidade, só unha. 
 

  Os contidos referidos ao coñecemento do medio natural, social e cultural 
estruturados até agora nunha soa área, diversifícanse en dúas: “Ciencias da 
natureza” e “Ciencias sociais”.  
 

  No Decreto 105/2014, inclúese o reforzo escolar ou a profundación como 
“materia” de libre configuración autonómica optativa.   

 
 Tamén se fala de “outras” materias de libre configuración, onde o RD indica que 

os centros poderán ofertar materias relacionadas coa aprendizaxe do sistema 
braille, a tiflotecnoloxía, a autonomía persoal e as linguaxes de signos. 
 

  Os contidos detallados no Anexo para cada materia non están  organizados por 
cursos, senón de maneira conxunta para toda a etapa. 
 

 

2. ESTRUTURA DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
2.1 Organización da etapa 
 

 Desaparece a organización por ciclos e a etapa organízase en seis cursos 
académicos. 

 

 Inclúense entre os obxectivos da etapa o “espírito emprendedor”  
 

 
2.2 O Horario: ausente 
O Real Decreto que establece o novo currículo da Educación Primaria, ao contrario 
que o derrogado, non detalla horario para cada materia, dentro dos 175 días lectivos. É 
o Decreto 105/2014 de Galicia o que fixa a distribución horaria no anexo IV.  
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3. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN EN PRIMARIA 

 
3.1 Promoción en Primaria 

 
 As decisións sobre a promoción tómanse ao finalizar cada curso (antes cada Ciclo). 

 
 “Atenderase especialmente aos resultados das avaliacións individualizadas de 

terceiro curso de Educación Primaria e final de Educación Primaria”, o que 
implicitamente parece recomendar como posibles cursos de repetición o 3º e o 6º. 
 

 Só poderá repetirse unha vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou 
recuperación, considerándose a repetición unha medida excepcional. 
 
 

3.2 Avaliación en Primaria 
 

 Os centros farán unha avaliación individualizada a todos os alumnos ao final de 3º 
curso): 

 Para comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e 
habilidades nas competencias lingüística e matemática. 

 Se é desfavorable o equipo docente debe tomar medidas ordinarias ou 
extraordinarias (como a repetición).  

 
 Avaliación final da Educación Primaria:  

 Avaliación individualizada ao final do sexto curso. 
 Para comprobar o grao de adquisición nas competencias: lingüística, 

matemática, ciencia e tecnoloxía, así como o logro dos obxectivos da 
etapa. 

 O Decreto do currículo de Educación Primaria de Galicia  establece nos 
anexos I, II, e III os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
avaliables. 

 As probas serán aplicadas e cualificadas por profesorado externo ao 
centro. 

 O resultado da proba ten carácter *orientativo e informador. 
 Poderanse establecer plans de mellora naqueles centros cuxos 

resultados sexan inferiores aos valores establecidos. 
 

OBSERVACIÓNS: 
 

 Desaparece a avaliación diagnóstica de 4º curso. 
 

 A repetición desvincúlase do grao alcanzado en todas as competencias básicas.  
 

  No cómputo do calendario escolar, que será de 175 días lectivos como mínimo, 
incluiranse os días dedicados ás avaliacións. 
 

Avaliación en 

3º Primaria 

Avaliación  en 

6º Primaria 
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4. PROCESO DE APRENDIZAXE 

 

4.1 Lectura 
Co fin de fomentar o hábito da lectura os centros organizarán a súa práctica docente 
de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura, non inferior a 
trinta minutos. 
 
4.2 Tarefas extraescolares 
Os centros poderán incluír dentro da súa programación xeral anual, o uso das tarefas 
extraescolares na etapa de educación primaria. 
 

 

5. ALUMNADO NEAE 

 
O decreto 105/2014 indícanos no seu artigo 16.6 que: 

“Sen prexuízo da permanencia durante un curso máis na etapa, prevista no artigo 20.2 da 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a escolarización do alumnado con necesidades 
educativas especiais na etapa de educación primaria nos centros docentes ordinarios 
poderá prolongarse un ano máis, sempre que iso favoreza a súa integración 
socioeducativa.” 

 
  
 

Toda a  normativa de organización  dos centros deriva dos Regulamentos Orgánicos, 
normas que están deseñadas para unha estrutura educativa definida na LOE; a 
LOMCE modifica esta estrutura organizando esta etapa en cursos en lugar de ciclos. 
Este cambio provocará dificultades de organización nos centros,especialmente no 
inicio de curso ademais poderían darse situacións complexas nos centros, 
especialmente na elección de curso, nas que o alumnado podería cambiar de titor 
todos os cursos da etapa, ou pola contra que un mesmo docente imparta ao mesmo 
alumnado durante todos os cursos da etapa. Todas as estruturas de coordinación 
teñen que definirse, as funcións dos órganos colexiados... 

Neste momento non hai previsión de regulación por parte da  Consellería. Estamos 
diante dunha normativa complexa, que leva un retraso importante no seu 
desenvolvemento, e que non terá fácil regulación de cara ao vindeiro curso. É moi 
probable que a administración, no seu afán de implantación da LOMCE de forma 
apresurada, regule estas situacións vía circulares de inicio de curso, amosando de 
xeito patente o seu desprezo polos órganos de negociación  e deixando ao 
profesorado indefenso diante dunha lei imposta e rexeitada por toda a comunidade 
educativa. 

6. ORGANIZACIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 



 

 

 
 

 

  

 

     

 

 

     

     

 

  

             

              

 

A CORUÑA C. P. 15008 LUGO  C. P. 27002 O BARCO C. P. 32300 VERÍN  C. P. 32600 
Avda. Alfonso Molina, km 2, 3.º andar Rolda da Muralla 58, 5.º andar  Praza do Concello, 2 1º andar.  Avda. Portugal 3-5 
Telf. 981 145 895  /  Fax 981 145 899 Telf. 982 221 060  /  Fax 982 245 907 Telf. 988 322 034  /  Fax 988 325 159 Telf. 988 410 641 / Fax 988 410 641 

scensino.coru@galicia.ccoo.es  scensino.lugo@galicia.ccoo.es      lsverin@galicia.ccoo.es 

 

SANTIAGO C. P. 15890 VIVEIRO  C. P. 27850 PONTEVEDRA C. P. 36002 FEDERACIÓN DE ENSINO  
Vía Edison 1.º C, Polígono do Tambre. Rúa García Doriga s/n  Rúa Pasantería 1, 2.º andar  Rúa Miguel Ferro Caaveiro 8 1º andar 

Telf. 981 958217  /  Fax 981 958201 Telf. 982 561 001  /  Fax 982 561 025 Telf. 986 866 276  /  Fax 986 869 784 15703 Santiago de Compostela 

ensino.stgo@galicia.ccoo.es  ucamari@galicia.ccoo.es  scensino.pont@galicia.ccoo.es  Telf 981 551 836 / Fax 981 551 801 

            ensino@galicia.ccoo.es 

FERROL  C. P. 15402 OURENSE  C. P. 32003 VIGO  C. P. 36212 
Rúa María 42-44   Parque San Lázaro 12, 3.º andar Rúa das Teixugueiras 11 entrechán 

Telf. 981 369 336  /  Fax 981 350 353 Telf. 988 392 256  /  Fax 988 251 400 Telf. 986 246 847  /  Fax 986 246 848 

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es scensino.oure@galicia.ccoo.es  scensino.vigo@galicia.ccoo.es 

  

  

 


