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De: ASESORÍA XURÍDICA 
A: CENTROS 

Asunto: PUBLICACIÓN CURRÍCULOS 
Data: 26/09/2022 
ECGALICIA22043 

 
 
 
 

PUBLICACIÓN NO DOG DE CURRÍCULOS LOMLOE 
 

 
Prezada directora, prezado director, 
 
O Diario Oficial de Galicia de hoxe, 26 de setembro, publica os decretos polos que se 
aproban os currículos da Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e 
Bacharelato en desenvolvemento da LOMLOE.   Estes currículos estaban expostos dun 
xeito provisional no Portal Educativo.   
 
As tres disposicións entran en vigor ao día seguinte da súa publicación. Respecto  aos 
cursos escolares nos que será de implantación, é importante o que establecen as 
disposicións transitorias e derradeiras de cada un dos decretos, e nas disposicións 
derrogatorias que derrogan a normativa en vigor ata hoxe. 
 
 

▪ Decreto 155/2022 do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e 
o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
O disposto no presente decreto implantarase para os cursos primeiro, terceiro e 
quinto no curso escolar 2022/23, e para os cursos segundo, cuarto e sexto no curso 
escolar 2023/24 
 
 

▪ DECRETO 156/2022 do 15 de setembro , polo que se establecen a ordenación e 
o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

  
O disposto no presente decreto implantarase para os cursos primeiro e terceiro no 
curso escolar 2022/23, e para os cursos segundo e cuarto no curso escolar 2023/24. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0002_gl.pdf
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▪ DECRETO 157/2022 do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e 

o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 
 
 
O disposto no presente decreto implantarase para o primeiro curso de bacharelato no 
curso escolar 2022/23, e para o segundo curso de bacharelato no curso escolar 
2023/24. 
 
Será de aplicación no segundo curso de bacharelato, durante o curso académico 
2022/23, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria segunda do Real decreto 
243/2022, do 5 de abril. 
 

Un cordial saúdo, 
 
Belén Costa Rodríguez 
Asesoría Xurídica. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0003_gl.pdf

