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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO

Corrección de erros.-Orde do 23 de xullo
de 2003 pola que se regula a aplicación
na Comunidade Autónoma de Galicia do
Regulamento electrotécnico de baixa ten-
s ión , aprobado po lo Real dec re -
to 842/2002, do 2 de agosto.

Advertidos erros na Orde do 23 de xullo de 2003,
da Consellería de Innovación Industria e Comercio,
pola que se regula a aplicación na Comunidade Autó-
noma de Galicia do Regulamento electrotécnico de
baixa tensión, aprobado polo Real decreto 842/2002,
do 2 de agosto, publicada no Diario Oficial de Galicia
nº 152, do 7 de agosto de 2003, cómpre realiza-las
seguintes correccións:

-No artigo 3º.-Documentación e posta en servicio
das instalacións, onde di: «a memoria técnica de
deseño (MTD) á que fai referencia a ITC-BT-04
redactarase conforme o modelo que se inclúe como
anexo I desta orde».

Debe dicir:
«Antes da posta en servicio das instalacións, e

con obxecto de rexistralas, o instalador autorizado
deberá presentar ante a correspondente delegación
provincial a documentación á que fai referencia o
artigo 18.1º e) do Regulamento electrotécnico de
baixa tensión, acompañada dun escrito de presen-
tación segundo o modelo que se inclúe como anexo
I-a) desta orde.

A memoria de deseño (MTD) á que fai referencia
a ITC-BT-04 redactarase, se é o caso, conforme o
modelo que se inclúe como anexo I-b) desta orde.

2. Na disposición transitoria única punto a), onde
di: «Instalacións que requiren proxecto: que dispoña
de proxecto eléctrico ou de execución básica visado
polo colexio profesional correspondente, con data
anterior á de comezo do período transitorio».

Debe dicir: «Instalacións que requiren proxecto:
que dispoña de proxecto eléctrico de execución visa-
do polo colexio profesional correspondente con data
anterior á de comezo do período transitorio».

3. En lugar dos impresos que figuran como anexo I,
deben figura-los impresos publicados a continuación
como anexo I-a) e anexo I-b).
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 25 de agosto de 2003 pola que
se dictan instruccións para a aplicación
na educación secundaria obrigatoria do
establecido na disposición adicional pri-
meira do Real decreto 827/2003, do 27
de xuño, polo que se establece o calendario
de aplicación da nova ordenación do sis-
tema educativo, establecida pola Lei
orgánica 10/2002, do 23 de decembro,
de calidade da educación.

O Real decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo
que se establece o calendario de aplicación da nova
ordenación do sistema educativo, establecida pola
Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de cali-
dade da educación (BOE do 28 de decembro), deter-
mina no punto 1 da súa disposición adicional pri-
meira que o previsto nos artigos 28, 29 e 31.2º desa
lei orgánica será de aplicación no curso académico
2003-2004.

Así mesmo, a orde do Ministerio de Educación,
Cultura e Deportes ECD/1923/2003, do 8 de xullo,
pola que se establecen os elementos básicos dos
documentos de avaliación, das ensinanzas escolares
de réxime xeral reguladas pola Lei orgánica 10/2002,
do 23 de decembro, de calidade da educación, así
como os requisitos formais derivados do proceso de
avaliación que son precisos para garanti-la mobi-
lidade dos alumnos (BOE do 11 de xullo) determina
na súa disposición derradeira terceira que no curso
2003-2004 será de aplicación todo aquilo nela dis-
posto que resulte necesario para o cumprimento do
establecido nos artigos 13, 15, 18.2º e 18.3º do Real
decreto 831/2003, do 27 de xuño, polo que se esta-
blece a ordenación xeral e as ensinanzas comúns
da educación secundaria obrigatoria (BOE do 3 de
xullo).

Unha vez publicadas estas normas básicas, pro-
cede dictar instruccións para adaptar, con carácter
transitorio, o disposto na Orde do 24 de abril de
1994, sobre a avaliación na educación secundaria
obrigatoria (DOG do 18 de maio), ó establecido na
disposición adicional primeira do Real decreto
827/2003, así como na disposición final terceira da
Orde ECD/1923/2003.

En consecuencia, en virtude do establecido no
punto 4 da disposición adicional primeira e na dis-
posición derradeira segunda do Real decreto
827/2003, na disposición derradeira segunda do
Real decreto 831/2003, e no punto segundo da dis-
p o s i c i ó n d e r r a d e i r a t e r c e i r a d a O r d e
ECD/1923/2003, esta consellería

DISPÓN:
Artigo 1º.-Ámbito de aplicación.
O disposto nesta orde será de aplicación en tódolos

centros públicos e privados de Galicia dependentes
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria que impartan ensinanzas de educación secun-
daria obrigatoria.

Artigo 2º.-Avaliación das aprendizaxes dos alum-
nos.

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos na edu-
cación secundaria obrigatoria será continua e dife-
renciada segundo as diferentes materias do currí-
culo, e levarase a cabo tendo en conta os obxectivos
específicos de cada materia, establecidos no anexo
do Decreto 233/2002, do 6 de xuño (DOG do 17
de xullo), polo que se modifica o Decreto 78/1993,
do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade
Autónoma de Galicia, de acordo cos criterios de ava-
liación que se establecen para cada curso e que
se concretarán nas distintas programacións didác-
ticas.

No caso do primeiro curso os criterios de avaliación
deberanse concretar no proxecto curricular, tomando
como referencia o citado Decreto 233/2002.

Artigo 3º.-Actividades de avaliación final.
1. Ó final de cada un dos cursos da etapa o equipo

avaliador decidirá sobre a titulación ou promoción
de cada alumno ó curso seguinte, tendo en conta
a súa madureza académica e as súas posibilidades
de recuperación e de progreso nos cursos posteriores,
se é o caso.

2. Os alumnos poderán realizar no mes de setem-
bro, nas datas que cada ano se determine, unha proba
extraordinaria das materias que non superasen trala
avaliación final ordinaria. O equipo avaliador de
cada grupo de alumnos decidirá, trala realización
destas probas extraordinarias sobre a titulación ou
promoción dos alumnos que as realizaran.

Artigo 4º.-Promoción e titulación.
1. Cando, trala celebración das sesións finais de

avaliación, ordinaria e extraordinaria, o número de
materias non superadas sexa superior a dúas, o alum-
no deberá permanecer outro ano no mesmo curso,
repetíndoo na súa totalidade. Non obstante, cada
curso só se poderá repetir unha vez.

Os alumnos que, a partir do curso 2003-2004,
promocionen con materias pendentes deberán ser
avaliados destas nos anos académicos seguintes.

2. Se, trala repetición dun curso, o alumno non
cumprira os requisitos para promocionar ó curso
seguinte, o equipo de avaliación, asesorado polo
departamento de orientación, no caso dos centros
públicos, ou o servicio de orientación, no caso dos
centros privados, e logo de consulta ós pais ou titores
legais do alumno, decidirá, segundo proceda e en
función das necesidades deste último, a súa pro-
moción ó curso seguinte con medidas de reforzo ou,
sempre que se cumpran os requisitos legais corres-
pondentes, a un programa de diversificación curri-
cular, programa de garantía social ou programa de
iniciación profesional, tendo en conta o calendario
de implantación das novas ensinanzas de educación
secundaria obrigatoria que determina o Real decreto
827/2003.

3. Para obte-lo título de graduado en educación
secundaria será preciso ter superadas tódalas mate-
rias cursadas.


