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Lexislación Altas Capacidades Galicia 

 

Fontes: Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades 

intelectuais. Xunta de Galicia. 2019 
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Data de actualización: xaneiro 2021. 

 

 

• Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE). 

• Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

• Lei orgánica 3/2020, do 29 de diciembre, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de Educación (LOMLOE). 

• Real Decreto 943/2003, do 18 de xullo, polo que se regulan as condicións para flexibilizar a 

duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos superdotados 

intelectualmente. 

• Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do 

calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa. 

• Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na 

• Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros 

docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación 

infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas 

na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
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• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xaneiro, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

• Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas 

de réxime xeral. 

• Orde do 28 de outubro de 1996, pola que se regulan as condicións e o procedemento para 

flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades 

educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. 

• Orde do 31 de outubro de 1996, pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos 

e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se 

establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame de escolarización. 

• Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 

120/1998. 

• 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 universitario 

con necesidades educativas especiais. 

• Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do 

alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º 

ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

• Orde do 25 de xaneiro de 2017, pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que 

se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados 

con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación 

primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

• Circular 8/2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de 

educación secundaria obrigatoria. 
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• Circular 10/2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións 

prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de 

Galicia. 
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