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UVIGO: Universidade de Vigo 
Nº exp. DNI/CIF Solicitante Rama Motivo denegación 

2010/000070-0 47368088W Curros Mata, Samuel CIE: Ciencias Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000081-0 36177068T Davila Araújo, Cristian EEA: Enxeñaría e Arquitectura Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000057-0 53179407A Dopacio García, Carlos EEA: Enxeñaría e Arquitectura Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000080-0 78737970T Gómez Fernández, Zaira CIE: Ciencias Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000085-0 36177887Z González Iglesias, Tania CSX: Ciencias Sociais e Xurídicas Por falta de documentación 

2010/000018-0 44488701P López Hassán, Aldara CSX: Ciencias Sociais e Xurídicas Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000052-0 34273616M Real Fernández, Erica CSX: Ciencias Sociais e Xurídicas Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000082-0 44483233Z Reverter Valeiras, David EEA: Enxeñaría e Arquitectura Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000083-0 35569443N Rodríguez Álvarez, Laura EEA: Enxeñaría e Arquitectura Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000056-0 36140560Q Taboada Quintela, Fernando EEA: Enxeñaría e Arquitectura Non se axusta ás bases da convocatoria 

2010/000072-0 53190445R Tobío Torrejón, Víctor EEA: Enxeñaría e Arquitectura Non se axusta ás bases da convocatoria 

Orde do 24 de setembro de 2010 pola que se
convocan os premios extraordinarios de bacha-
relato correspondentes ao curso 2009-2010.

A Orde EDU/2058/2010, do 13 de xullo, pola que
se regulan os premios nacionais de bacharelato esta-
blecido pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, e se regulan os requisitos e o procede-
mento para a súa concesión (BOE do 29 de xullo de
2010), determina no seu artigo 4.1º que as adminis-
tracións educativas competentes poderán convocar e
conceder premios extraordinarios de bacharelato nos
seus respectivos ámbitos de competencias.

Na súa virtude, a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, facendo uso desta habilitación e
das atribucións que ten conferidas, e de acordo co dis-
posto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia,

DISPÓN:

Artigo 1º.-Obxecto.

Convócanse en Galicia os premios extraordinarios
de bacharelato para o alumnado que finalizase os
estudos de bacharelato no curso 2009-2010 nun cen-
tro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º.-Número e recoñecemento.

1. Poderase conceder un máximo de 19 premios
extraordinarios.

2. Cada premio estará dotado con 1.000 €, con car-
go á partida orzamentaria 09.04.423A.480.1 cunha
dotación global de 19.000 €.

3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son
compatibles con calquera outro premio, incluídos os
premios nacionais de bacharelato.

4. O alumnado que obteña o premio extraordinario
recibirá, ademais da contía económica, un diploma
acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde
estea depositado o expediente académico anotaralle
nel a distinción.

5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraor-
dinario de bacharelato poderán concorrer, logo de
inscrición, ao correspondente premio nacional.

6. De acordo co previsto no número 2º do artigo 25
da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públi-
cos (BOE do 15 abril), o alumnado que obteña o pre-
mio extraordinario de bacharelato non estará obriga-

do ao pagamento dos prezos públicos polos servizos
académicos no primeiro curso dos estudos superiores
nun centro público. No caso de que o premio se lle
concedese con posterioridade ao pagamento das
taxas, a universidade poderá optar entre devolver ao
alumnado o seu importe, ou descontalo no primeiro
pagamento polo dito concepto que o alumnado reali-
zase con posterioridade ao da concesión do premio.

Artigo 3º.-Requisitos.
1. Poderá optar ao premio extraordinario de bacha-

relato o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
a) Ter cursado primeiro e segundo de bacharelato en

calquera das modalidades en centros docentes españois,
ben en réxime presencial, ben en réxime a distancia.

b) Ter finalizado estes estudos na Comunidade Autó-
noma de Galicia no ano académico 2009-2010.

c) Ter obtido no conxunto dos dous cursos de bacha-
relato una nota media igual ou superior a 8,75 puntos.

2. Para obter a nota media computaranse exclusi-
vamente as cualificacións obtidas nas materias
comúns, propias de modalidade e optativas dos dous
cursos de bacharelato. Non computará na obtención
da nota media a cualificación da materia de relixión,
tendo en conta o establecido na disposición adicio-
nal primeira do Decreto 126/2008, polo que se esta-
blece a ordenación e o currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.

3. A cualificación será a media aritmética das cua-
lificacións do conxunto de materias ás que se refire
o punto anterior, expresada con dous decimais, redon-
deada a centésima máis próxima e en caso de equi-
distancia á superior.

4. O solicitante debe cumprir os requisitos para obter
a condición de beneficiario de acordo co artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias
ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de
pagamento ningunha débeda coa Administración
pública da comunidade autónoma segundo o indica o
artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o regulamento da Lei 9/2007.

Artigo 4º.-Prazo e documentación.
1. O alumnado que, reunindo os requisitos indica-

dos, desexe optar aos premios extraordinarios, debe-
rá solicitalo na secretaría do centro público de edu-
cación en que se atope o seu expediente académico,
no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da
publicación desta orde.
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2. Para formalizar a inscrición deberá presentar a
seguinte documentación:

a) Folla de inscrición cuberta segundo o modelo do
anexo I desta orde.

b) Declaración xurada de ter ou non ter percibido
ou solicitado outras axudas ou premios convocados
co mesmo fin polas administracións públicas compe-
tentes segundo o modelo do anexo II desta orde, co
que se entenderá cumprido o mesmo requisito exixi-
do previo ao último pagamento, no caso de non pro-
ducirse variación.

3. Os centros públicos de educación elaborarán e
xuntarán á documentación anterior os documentos
que a seguir se relacionan:

a) O alumnado que non teña o seu expediente de
bacharelato recollido na base de datos da aplicación
XADE, certificación académica dos estudos obxecto
de baremo, onde se reflicta a cualificación final media
á que se refire o artigo 3.2º, asinada polo/a secretario/a
co visto e prace do/a director/a do centro público no
que se atope o expediente académico.

b) Documento xustificativo da transferencia de
datos que se imprimirá, unha vez introducidos os
datos da solicitude do alumnado, na aplicación infor-
mática http://www.edu.xunta.es/premiosbac

4. Sen prexuízo do anterior, o alumnado poderá
presentar a documentación indicada no número 2º
deste artigo, na forma prevista no artigo 38.4º da Lei
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.

Artigo 5º.-Tramitación de solicitudes.

Ata o día seguinte ao de finalización do prazo de
solicitude, os centros públicos de educación remitirán
as solicitudes de inscrición, por envío urxente, ao Ser-
vizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, edificio administrati-
vo San Caetano s/n, 15781, Santiago de Compostela.

Artigo 6º.-Emenda e mellora da solicitude.

De acordo co establecido no artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13
de xaneiro, se a solicitude non reunise os requisitos
precisos requirirase ao interesado para que, no prazo
de dez días, emende a falta ou achegue os documen-
tos preceptivos, indicándoselle que, de non facelo, se
considerará como desistido da súa petición, arquiván-
dose esta logo de resolución que deberá ditarse nos
termos do artigo 42.1º da citada lei.

Artigo 7º.-Realización da proba para a obtención
do premio.

1. O alumnado deberá realizar unha proba que se
estruturará en dúas partes:

1.1. Primeira parte, desenvolverase en dúas horas:

1.1.1. Análise e comentario crítico dun texto sobre
un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou
literario.

1.1.2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou
lingüístico sobre un texto na lingua estranxeira cur-
sada polo alumnado como materia común de bacha-
relato. O exercicio realizarase sen dicionario no idio-
ma correspondente.

1.2. Segunda parte, desenvolverase nunha hora:

1.2.1. Desenvolvemento de temas, respostas a cues-
tións e/ou exercicios prácticos dunha materia propia
da modalidade e cursada polo alumnado para elixir
entre técnicas de expresión gráfico-plástica, debuxo
artístico II, historia da música e danza, literatura uni-
versal, matemáticas II, bioloxía, física, química, xeo-
grafía, latín II, historia da arte e matemáticas aplica-
das ás ciencias sociais II.

1.2.2. O alumnado que finalice as ensinanzas profe-
sionais de música e danza e obtivese o título de bacha-
rel despois de superar as materias comúns do bacha-
relato, de acordo co establecido no artigo 50.2º da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, desen-
volverán temas, respostas e cuestións e/ou exercicios
prácticos da materia de historia da música e a danza.

2. Os exercicios da proba cualificaranse entre 0 e
10 puntos cun decimal.

3. A puntuación total será a suma total de cada
unha das cualificacións obtidas. Para aspirar ao pre-
mio extraordinario, o alumnado deberá obter, como
mínimo, cinco puntos en cada exercicio e 21 puntos
ou máis na cualificación total.

4. Posto que o número de premios propostos non
pode ser superior ao que resulte da aplicación do
artigo 2º desta orde, en caso de empate darase pre-
ferencia: primeiro á mellor nota media referida no
artigo 3º.2, despois á cualificación da primeira par-
te da proba e finalmente á cualificación da segunda
parte da proba. De persistir o empate o tribunal pro-
cederá a realizar un sorteo.

5. As probas realizaranse en lugares e datas que se
publicarán mediante resolución publicada no Diario Ofi-
cial de Galicia e na páxina web: http://www.edu.xunta.
es/premiosbac

Artigo 8º.-Tribunal.

1. O tribunal encargado de elaborar, supervisar e
avaliar as probas estará presidido polo director xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa ou persoa en que delegue, e constituído
por funcionarios dos corpos de inspectores de educa-
ción e/ou dos corpos do profesorado de ensino secun-
dario especialistas nas distintas materias obxecto da
proba, designados pola Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa.
Actuará como secretario/a, con voz e sen voto,
un/unha funcionario/a da Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa.

2. A efectos de colaboración no disposto no parágrafo
anterior poderanse constituír comisións delegadas inte-
gradas por membros do tribunal e outros/as especialis-
tas nas distintas materias que compoñen as probas.
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3. O tribunal fará pública as cualificacións obtidas
polos candidatos e candidatas a través do portal edu-
cativo da Xunta de Galicia, http://www.edu.xunta.es

4. O alumnado examinado, ou os seus pais/nais ou
representantes legais, poderán reclamar por escrito con-
tra a cualificación obtida, mediante instancia dirixida
ao director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, no prazo de dez días a partir do
seguinte ao que sexan públicas as cualificacións.

a) As probas sobre as que se solicitase esta recla-
mación serán revisadas por un profesor ou profesora
especialista distinto ao que realizou a primeira
corrección.

b) A cualificación final da proba reclamada será a
que resulte desta revisión.

5. A percepción de asistencias deste tribunal atera-
se á categoría correspondente que determine a Direc-
ción Xeral da Función Pública da Consellería de
Facenda, segundo o disposto no Decreto 144/2001,
do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do ser-
vizo ao persoal con destino na Administración auto-
nómica de Galicia.

Artigo 9º.-Proposta de concesión dos premios e publi-
cación da resolución de adxudicación.

1. Unha vez resoltas as reclamacións, o tribunal
elaborará a acta coa proposta definitiva de adxudi-
cación dos premios extraordinarios.

2. A acta quedará arquivada na Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa, e serán remitidas copias da proposta definiti-
va á Secretaría Xeral de Universidades, aos reitorados
das Universidades de Santiago de Compostela, A Coru-
ña e Vigo, aos departamentos territoriais da Conselle-
ría de Educación e Ordenación Universitaria e á Direc-
ción Xeral de Avaliación de Cooperación Territorial
do Ministerio de Educación.

3. O director xeral de Educación, Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo
tribunal ao conselleiro de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, quen emitirá a resolución correspondente
para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

4. O prazo máximo para notificar a resolución des-
te procedemento será de seis meses desde o día
seguinte ao da finalización do prazo de inscrición,
tendo efectos desestimatorios a falta de resolución
expresa nese período.

Artigo 10º.-Recurso contra a resolución.

Contra a devandita resolución de adxudicación dos
premios poderase recorrer mediante recurso potestativo
de reposición ante o conselleiro de Educación e Orde-
nación Universitaria, no prazo dun mes, a partir do día
seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de
Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administra-
tivo común, ou ben directamente mediante recurso con-
tencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses, segundo prevé o artigo
46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Artigo 11º.-Obriga dos/as gañadores/as.

1. O alumnado gañador dos premios ten a obriga
de someterse ás actuacións de comprobación que
poidan efectuar os órganos de comprobación compe-
tentes, para o que achegará canta información lle
sexa requirida, de acordo co artigo 11 da Lei 9/2007.

2. O alumnado premiado presentará certificación
de titularidade dunha conta bancaria con 20 díxitos
en que se ingresará mediante transferencia bancaria
a dotación do premio. Esta cantidade estará suxeita
ás retencións que legalmente correspondan.

3. O beneficiario ten a obriga do reintegro, total ou
parcial, da subvención ou da axuda pública percibi-
da no suposto de incumprimento das condicións esta-
blecidas para a súa concesión, tal como indica o arti-
go 14.j) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

Artigo 12º.-Modificación da resolución de concesión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión dos premios poderá dar lugar á modifi-
cación ou resolución no premio concedido, conforme
o artigo 23 da Lei 9/2007.

Artigo13º.-Transparencia das prácticas da Admi-
nistración.

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30
de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Admi-
nistración pública galega, a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria publicará na súa páxina web
oficial a relación dos beneficiarios e beneficiarias e o
importe das axudas concedidas, polo que a presentación
da solicitude leva implícita a autorización para o trata-
mento necesario dos datos dos beneficiarios e beneficia-
rias e da súa publicación na citada páxina web.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa
para adoptar os actos e medidas necesarias para a
aplicación desta orde.

Segunda.-Esta orde poderá ser impugnada median-
te recurso potestativo de reposición ante o consellei-
ro de Educación e Ordenación Universitaria no pra-
zo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de
publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o
disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
ou ben impugnala directamente na vía xurisdicional
ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses desde tal publicación, de conformidade coa
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdi-
ción contencioso-administrativa.

Terceira.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2010.

Xesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO
ED311A

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, San Caetano s/n , 15781 Santiago de Compostela

Lugar e data

Orde do 24 de setembro de 2010 pola que se convocan os premios 
extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2009-2010.

de, de

ANEXO I

QUEN ABAIXO ASINA: 
Declárase responsable do cumprimento dos requisitos para obter a condición de beneficiario de acordo co artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de 
Galicia.

De conformidade cos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e 
co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, AUTORIZO EXPRESAMENTE a Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria para a publicación no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos correspondentes, dos datos 
de carácter persoal que exixen as citadas normas, referidos tanto á información sobre as axudas concedidas como ás sancións que, como consecuencia 
delas, puidesen impoñerse.

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE

ENDEREZO (PARA OS EFECTOS DE COMUNICACIÓN) PROVINCIA CONCELLO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL TELÉFONO DATA DE NACEMENTO

TELÉFONO MÓBIL

NIFNOMESEGUNDO APELIDOPRIMEIRO APELIDO

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO EN QUE CURSOU 2º DE BACHARELATO IES A QUE ESTÁ ADSCRITO (SÓ PARA ALUMNOS DE CENTROS PRIVADOS)

PRIMEIRO IDIOMA ESTRANXEIRO CURSADO NO BACHARELATO

CONCELLOPROVINCIA LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL

Alemán Francés Inglés
ELEXIR UNHA MATERIA PROPIA DA MODALIDADE CURSADA PARA A SEGUNDA PROBA ENTRE AS SEGUINTES:MODALIDADE DE BACHARELATO CURSADA

Artes (vía de artes plásticas, deseño e imaxe)

Alumnado que cumpra os requisitos do artigo 
50.2º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación

Ciencias e tecnoloxía

Humanidades e ciencias sociais

Artes (vía de artes escénicas, música e danza)

Técnicas de expresión gráfico-plástica

Literatura universal

Historia da música e danza

Matemáticas II

Debuxo artístico II

Bioloxía

Química

Xeografía

Latín II

Historia da arte

Matemáticas aplicadas ás CCSS II

Física

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais 
recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta consellería como responsable do ficheiro 
(o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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ANEXO II

Don/Dona

DECLARACIÓN DE CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES DE PREMIOS E AXUDAS 
EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA O MESMO PROXECTO

DECLARA QUE:

, con NIF nº

DATAS  DE

SOLICITUDE CONCESIÓN (1)

IMPORTEDENOMINACIÓN DO ORGANISMO OU ENTIDADE PÚBLICA AO QUE 
LLE FOI SOLICITADO O PREMIO OU A AXUDA

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar 
como DENEGADA.

CONCESIÓN (2)SOLICITUDE

Nas datas e polos importes que se relacionan, presentou solicitude/s e lle foi/foron concedida/s, de ser o caso, a/s seguinte/s axuda/s para o mesmo 
fin:

O/a interesado/a non ten solicitada nin concedida axuda ou premio algún para a mesma finalidade por ningunha das administracións públicas 
competentes.

(2) Nas solicitudes denegadas, farase constar 0 nesta columna.

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 21 de setembro de 2010
pola que se publica o Plan de formación
continua dos empregados públicos da
Administración de xustiza en Galicia para
o ano 2010 e se aproban as bases para a
participación nestas accións formativas.

A Administración pública en xeral e, en particu-
lar, a Administración de xustiza de Galicia debe

contar cuns servizos áxiles, accesibles e próximos
aos cidadáns, e que dean resposta ás súas demandas
e problemas. Para cumprir este obxectivo, os empre-
gados públicos son o principal activo e deben con-
verterse no factor decisivo para lograr unha Admi-
nistración máis doada, áxil e eficaz. Desde esta
perspectiva, a Escola Galega de Administración
Pública pretende potenciar a modernización, calida-
de e profesionalización da Administración a través
da formación e o perfeccionamento dos empregados
públicos.

Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, San Caetano s/n , 15781 Santiago de Compostela

Asdo.:

, de de

Lugar e data

(Sinatura do/a responsable da solicitude)


