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Curso 2019-20
INFORMACIÓN ACERCA DO BACHARELATO SEMIPRESENCIAL

1. Modalidades de Bacharelato

 No curso escolar 2019/20 as modalidades do bacharelato que se ofertan son as seguintes:
-Ciencias (Grupo A)
-Humanidades  e  Ciencias  Sociais  (Grupo  B),  con  dous  itinerarios:  o  de

Humanidades e o de Ciencias Sociais.

a) A todo o alumnado se lle impartirán as materias de acordo ao currículo LOMCE.
b) O alumnado que teña materias superadas en bacharelatos de leis anteriores (LOXSE e LOE),
adaptará a súa matrícula á LOMCE segundo as seguintes equivalencias:

LOXSE (1990) LOE (2006)

Economía e organización de empresas Economía da empresa

Filosofía I Filosofía e Cidadanía

Filosofía II Historia da Filosofía

Fundamentos de deseño Deseño

Historia Historia de España

Historia da música Historia da música e a danza

Materia optativa Materia optativa

LOE (2006) LOMCE (2013)

Cultura audiovisual Cultura audiovisual I

Filosofía e Cidadanía Filosofía

TIC TIC I

Lingua Estranxeira I (Inglés/Francés) Primeira Lingua Estranxeira I (Inglés/Francés)

Lingua Estranxeira II (Inglés/Francés) Primeira Lingua Estranxeira II (Inglés/Francés)

Ciencias da Terra e Medioambientais Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

Ciencias para o Mundo Contemporáneo Cultura Científica

c)  Se cursou e superou,  en réxime de persoas adultas,  1º  BAC completo segundo o decreto
126/2008, incorporarase a 2º BAC de adultos LOMCE.

d)  Para  o  resto  de  casos  particulares,  deberán  consultarse  na  oficina  do  centro  cando  se
presente a solicitude de matrícula



2. Requisitos para o acceso:

-  De idade: Poderá solicitar a matrícula calquera persoa maior de 18 anos ou que os cumpra
antes do 31 de decembro de 2019, e aquelas persoas maiores de dezaseis anos que o xustifiquen
documentalmente por razóns de traballo ou deporte de alto nivel. Para outras circunstancias
(enfermidade, impedimento físico ou estar cursando ensinanzas de música ou danza de grao
profesional), deberá solicitala ante a Xefatura Territorial.

 - Académicos: Poderase solicitar a matrícula se se cumpre algunha destas condicións:
• Para solicitar a matrícula en 1º de Bacharelato: 

• Ter o título de Graduado en ESO. 
• Posuír o título de Técnico correspondente á Formación Profesional de grao medio.
• Posuír  o  título  de  Técnico  Deportivo,  tras  cursar  as  ensinanzas  deportivas  de  grao

medio.
• Ter aprobado 2º BUP ou cun máximo de dúas materias pendentes entre 1º e 2º BUP.
• Posuír o título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de Primeiro Grao. 
• Ter superados os estudos do Primeiro ciclo do Programa Experimental de Reforma das

Ensinanzas Medias (REM). 
• Ter superados os cursos comúns de estudos de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos. 

 
 • Para solicitar a matrícula en 2º de Bacharelato: 

• Ter estado matriculado en Bacharelato anteriormente.
• Ter  superado  3º  BUP  e  título  de  bacharel.  O  alumnado  nestas  condicións  pode

matricularse  en  calquera  modalidade  de  Bacharelato,  independentemente  da
especialidade pola que cursara 3º de BUP. 

• Ter superado 3º de FP de 2º grao (réxime de ensinanzas especializadas).
• Ter superado 2º de FP de 2º grao (réxime xeral).
• Ter superado 1º curso dunha modalidade de Bacharelato experimental. 
• Ter superado a segunda especialidade ou título de Graduado en Artes Aplicadas e Oficios

Artísticos. 

O  alumnado  que  acceda  desde  os  ciclos  formativos  de  grao  medio  e  desexe  validar
algunha  das  materias  cursadas  deberalle  solicitar  á  dirección  do  centro  a  correspondente
validación, quen resolverá á vista da certificación académica presentada e do establecido nos
reais decretos correspondentes.

O alumnado cun título de Técnico  ou de  Técnico  Superior de  FP ou de  Técnico  das
Ensinanzas Profesionais de Música ou de Danza, poderá obter o título de Bacharel cursando e
superando as materias xerais do bloque de materias troncais e a materia de Lingua Galega e
Literatura.
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3. Materias do Bacharelato

No bacharelato LOMCE hai catro tipos de materias: 
 - Troncais 

- Troncais de opción 
- Específicas

 - Materias de libre configuración autonómica

 As  materias dos dous cursos distribúense da seguinte maneira:

1º BACHARELATO

MATERIAS
OBRIGATORIAS

TRONCAIS Filosofía Lingua Castelá e Literatura I 1ª Lingua estranxeira:

 Inglés I

 Francés I

Portugués I

ESPECÍFICA XERAL     Educación Física

MATERIAS de LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA     Lingua Galega e Literatura I

OPCIÓNS E TRONCAIS DE OPCIÓN

OPCIÓN (Escoller 1) TRONCAIS DE OPCIÓN (Escoller 2)

CIENCIAS   Matemáticas I Bioloxía e Xeoloxía      Debuxo Técnico I     Física e Química

HUMANIDADES   Latín I   Historia do Mundo Contemporáneo                Grego I

          Literatura Universal                           Economía
CIENCIAS
SOCIAIS

  Matemáticas ap. Ciencias Sociais I

ESPECÍFICAS (Escoller 2)

2ªLingua estranxeira I: Inglés                                2ªLingua estranxeira I: Francés                                Cultura Científica    
                 Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) I                              Outra das materias troncais

2º BACHARELATO

MATERIAS
OBRIGATORIAS

TRONCAIS  Historia de España
 Lingua Castelá e

Literatura II 
1ª Lingua estranxeira:

  Inglés II

  Francés II

MATERIAS de LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA     Lingua Galega e Literatura II

OPCIÓNS E TRONCAIS DE OPCIÓN

OPCIÓN (Escoller 1)
TRONCAIS DE OPCIÓN (Escoller 2 en Ciencias e 1 en Humanidades

e CCSS)

CIENCIAS  Matemáticas II   Bioloxía  Xeoloxía   Debuxo Técnico II   Física  Química

HUMANIDADES  Latín II  Historia da Arte  Grego II   Xeografía

CIENCIAS
SOCIAIS

 Matemáticas aplicadas
ás Ciencias Sociais II

 Historia da Filosofía 
(obrigatoria nestas opcións)

 Economía da Empresa

ESPECÍFICAS (Escolla 2)

  2ªLingua estranxeira II: Inglés                 2ªLingua estranxeira II: Francés            Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
 
           Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) II                                 Outra das materias troncais               



4. Outras cuestións que deben ser tidas en conta segundo as circunstancias do alumnado 
 
a) Alumnado con materias aprobadas no Bacharelato ordinario (nun centro de secundaria). 
 O  alumnado  que  se  incorpore  ao  bacharelato  para  persoas  adultas  con  materias
superadas do bacharelato ordinario (importante: só as materias do último ano académico
cursado) conservará a cualificación positiva destas no réxime de persoas adultas. 

b)   Alumnado que faga  un traslado  de  matrícula  ao  longo do curso  e  que teña  aprobadas
materias por avaliacións noutros centros no curso 2019/2020.

É responsabilidade dos/as alumnos/as, matriculados noutros centros no curso 2019/20 e
tendo  aprobada  algunha  materia  nalgunha  das  avaliacións  e  que  se  trasladen  ao  EPAPU
Albeiros, poñer en coñecemento do profesorado correspondente esas avaliacións aprobadas. 

c)  Non se pode escoller como específica  a  mesma lingua estranxeira  que se escolleu  como
materia troncal.

d)  O  alumnado  procedente  de  Bacharelatos  anteriores  (LOXSE  e  LOE),  debe  consultar  as
condicións de matriculación na oficina antes de proceder á solicitude de matrícula.

e) O alumnado que nos cursos 2015-16, 2016-17, e 2017-18 realizara 2º BAC na modalidade de
Humanidades e Ciencias Sociais e teña materias suspensas, se se matricula só das suspensas
deberá matricularse de Historia da Filosofía nos seguintes casos:

-Cando teña suspensas as dúas troncais de opción.
-Cando teña suspensa unha das dúas troncais de opción e decida abandonar esa materia

e matricularse dunha nova.

5. Matriculación en materias de continuidade ou de contidos progresivos

As materias de continuidade ou de contidos progresivos son:

Materias de 1º Materia/s de 2º que dependen das anteriores

Lingua galega e literatura I Lingua galega e literatura II

Lingua castelá e literatura I Lingua castelá e literatura II

Primeira lingua estranxeira I: Inglés Primeira lingua estranxeira II: Inglés

Primeira lingua estranxeira I: Francés Primeira lingua estranxeira II: Francés

Debuxo técnico I Debuxo técnico II

Matemáticas I Matemáticas II

Física e Química
Física

Química

Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía

Xeoloxía

Grego I Grego II

Latín I Latín II

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II

2ª lingua estranxeira: Francés I 2ª lingua estranxeira: Francés II

TIC I TIC II
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a) O alumnado que se matricule por primeira vez de bacharelato non poderá matricularse das
materias coa mesma denominación ou de continuidade de 2º.
b) A superación das materias de 2º estará condicionada á superación das materias de 1º da táboa
anterior,  inda  que  poderá  matricularse  delas  ao  mesmo  tempo  (salvo  o  especificado  no
apartado a).
c) O profesorado poderá decidir de maneira obxectiva e acreditable (mediante proba escrita)
que non necesita  cursar a materia  de 1º  se considera que o alumno/a reúne as  condicións
necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de 2º. A data límite improrrogable
para dita acreditación será ata o 31 de outubro. 

6. Cambio de Materias ou Modalidade:

 Cando un alumno/a desexe cambiar de modalidade pode facelo ata o 30 de novembro de
2019, e terá que cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do 1º curso da
nova  modalidade  ou  itinerario.  Segundo  a  nova  modalidade  escollida,  Matemáticas,
Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais ou Latín  deberán cursarse e ser avaliadas e estar
superadas  para obter  o  título.  O  cambio  de  modalidade debe  solicitarse  por  escrito  ante  a
Dirección do centro. Para máis requisitos, consultar na oficina.

7. Compatibilidade con ciclos

O  alumnado  que  desexe  compatibilizar  un  ciclo  co  bacharelato,  deberá  pedir  a
compatibilidade de estudos neste centro, DESPOIS de matricularse no ciclo no centro elixido. 

O prazo de presentación da solicitude de matrícula é do 24 de setembro ao 4 de outubro.

8. Exención de Lingua Galega e de Educación Física

O alumnado que considere que ten dereito a algunha de ditas exencións deberá solicitalo
ante a dirección do centro EPAPU no momento da matrícula. Poderá solicitar a exención de
Educación Física o alumnado maior de 25 anos ou que os cumpra durante o curso escolar 19/20.

9. Darse de baixa

O alumnado poderá dar de baixa a súa matrícula no bacharelato semipresencial  cun
escrito dirixido á Dirección do centro. O prazo máximo establecido para admitila será o 30 de
abril do 2020.

10. Prazo de solicitude de matrícula e periodo extraordinarios de matrícula:

 O prazo de solicitude de matrícula é do 3 ao 13 de setembro. Só se poderá solicitar a
matrícula fóra de prazo polas causas legalmente establecidas, debendo solicitalo por escrito e
dirixido á Dirección do centro. 

O 17 de setembro publicarase no taboleiro do centro a listaxe ordenada do alumnado
admitido. Haberá un periodo de reclamación do 18 ao 24 de setembro e as listas definitivas
publicaranse o 25 de setembro.



Abriranse dous períodos extraordinarios de matrícula:
-Do 23 ao 27 de setembro para o alumnado que obteña o graduado na ESO na  proba libre que
ten lugar o 6 de setembro.
-Do 17 ao 28 de febreiro para o alumnado matriculado na ESA que obteña o graduado na ESA na
convocatoria de febreiro.

O alumnado menor de 28 anos entregará o xustificante de ter realizado o ingreso das
taxas correspondentes ao seguro escolar antes do 16 de outubro.

11. Inicio das actividades lectivas

As actividades  lectivas iniciaranse o  30 de setembro (1ºBAC) e 26 de setembro (2º
BAC) en horario que se informará con antelación suficiente. O alumnado deberá asistir desde o
primeiro día co material que cada profesor/a deixe á súa disposición na Conserxería e na Aula
virtual. A matrícula na aula virtual deberá facela cada alumno/a seguindo as instrucións que
ten na portada da páxina web do centro (epalugo.org). Para inscribirse nunha materia concreta
deberá seguir as instrucións do profesor/a correspondente.

Poderá obter máis información nos teléfonos indicados ao inicio e poderá descargar este
documento na páxina web do centro.

12. Cambio de idioma da materia de Primeira Lingua Estranxeira

Para cambiar de idioma estranxeiro de 1º a 2º hai que pedir autorización á dirección do
centro  e  cursar  a  materia  de  1º  curso.  A  solicitude  deberá  realizarse  antes  do  inicio  das
actividades lectivas. Para ser avaliado da materia de 2º haberá que ter superado a de 1º.

13. Obtención do título de Bacharel

Para obter o título de bacharel será necesaria a avaliación positiva de todas as materias
dos dous cursos.


