Extraído de:

DECRETO 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Segunda.-Ensinanzas de relixión.

1. As ensinanza de relixión incluiranse na educación secundaria obrigatoria, de acordo co establecido na
disposición adicional segunda da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. Ao inicio de cada curso as alumnas e alumnos maiores de idade e os pais, nais ou titores legais do
alumnado menor de idade manifestarán a súa vontade de recibir ou non ensinanzas de relixión.

3. Os que opten por recibir ensinanzas de relixión poderán elixir entre as ensinanzas de relixión católica,
ou daqueloutras outras confesións relixiosas a que se refire o punto 2 da disposición adicional segunda da
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ou o ensino de historia e cultura das relixións.

4. Os centros docentes disporán as medidas organizativas para que o alumnado que non curse as
ensinanzas de relixión reciba a debida atención educativa, co fin de que a elección dunha ou outra opción
non supoña discriminación ningunha. A devandita atención, en ningún caso comportará a aprendizaxe de
contidos curriculares asociados ao coñecemento do feito relixioso nin a calquera materia da etapa. As
medidas organizativas que dispoñan os centros deberán ser incluídas no proxecto educativo para que
nais, pais, titores e alumnado as coñezan con anterioridade.

5. A determinación do currículo do ensino de relixión católica e das diferentes confesións relixiosas coas
cales o Estado español subscribiu acordos de cooperación en materia educativa será competencia,
respectivamente, da xerarquía eclesiástica e das correspondentes autoridades relixiosas. O seu contido
será respectuoso cos dereitos das persoas marcados na lexislación vixente, especialmente co valor da
igualdade entre homes e mulleres.

6. A avaliación das ensinanzas da relixión católica e de historia e cultura das relixións realizarase nos
mesmos termos e cos mesmos efectos que as outras materias da etapa. A avaliación da ensinanzas das
diferentes confesións relixiosas coas cales o Estado subscribirá acordos de cooperación axustarase ao
establecido neles.

7. As cualificacións obtidas na avaliación das ensinanzas de relixión non computarán nas convocatorias
en que deban entrar en concorrencia os expedientes académicos, nin na obtención da nota media para os
efectos de admisión do alumnado, cando houbese que acudir a ela para realizar unha selección entre as
persoas solicitantes.

