
ESTUDOS DE BACHARELATO NO IES AS MARIÑAS 

Poden cursarse dúas modalidades de bacharelato: a de Cien-

cias e a de Humanidades e Ciencias sociais, nos réximes or-

dinario e para persoas adultas. 

Poderá acceder aos estudos de Bacharelato o alumnado que 

posúa o título de ESO (ou titulación equivalente). 

Asignaturas do bacharelato a avaliación 

Existen tres tipos de astignaturas: troncais, específicas e de 

libre configuración autonómica. O goberno determina os cri-

terios de avaliación do logro dos obxectivos das ensinanzas e 

do grao de adquisición das competencias correspondentes en 

relación cos contidos dos bloques de asignaturas troncais e 

específicas. 

O alumnado promocionará de 1º a 2º curso cando teña todo 

aprobado ou un máximo de 2 materias suspensas. Neste caso 

só se computarán as materias que, como mínimo, se deban 

cursar en cada bloque. Só se poderá repetir cada curso unha 

única vez ou, excepcionalmente, unha segunda vez un dos cur-

sos co informe favorable do equipo docente, sen superar os 4 

anos nos que se debe cursar no réxime ordinario. 

Superado no IES o bacharelato, e ata a entrada en vigor da 

normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola 

educación, o alumnado obterá o título de Bacharelato, que da-

rá acceso directo á Universidade, despois da superación da 

avaliación de bacharelato (reválida), e á Formación Profesio-

nal de grao superior. 

Durante este período, a avaliación de bacharelato para o ac-

ceso á Universidade (ABAU) será realizada exclusivamente 

polo alumnado que queira acceder a estes estudos e versará 

exclusivamente sobre as materias xerais cursadas do bloque 

das asignaturas troncais de segundo curso e de Lingua Galega 

e Literatura. 

Os alumnado que queira mellorar a súa nota de admisión po-

derá examinarse de, polo menos, dúas materias de opción do 

bloque das asignaturas troncais de segundo curso. 

Así mesmo, durante este período, o alumnado que se atope en 

posesión dun título de Técnico ou de Técnico Superior de For-

mación Profesional ou de Técnico das Ensinanzas Profesio-

nais de Música ou de Danza poderá obter o título de Bachare-

lato cursando e superando as materias xerais do bloque de 

asignaturas troncais da modalidade de Bachillerato que elixa. 

 

 
 



BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS 

O bacharelato na modalidade para persoas adultas —na nor-

mativa que ata agora está vixente— consta das mesmas mate-

rias que o réxime ordinario, con idéntica distribución horaria e 

os mesmos contidos. 

— Pode cursalo calquera persoa que sexa maior de idade antes 

do 31 de decembro do ano en curso e os menores de 18 anos 

ocupados durante o horario ordinario, por traballo, por es-

tudos de FP de grao medio, deportistas de alto nivel, enfer-

midade, … (e posúa algún dos requisitos académicos de ac-

ceso ao bacharelato). 

— As sesións de clase nesta modalidade teñen unha duración 

de 45 minutos, e o horario xeral vai dende as 17:00 horas 

ata as 22:30 horas, tendo un período de descanso ás 20:00 

horas. 

— A matrícula pode facerse por curso completo ou por mate-

rias soltas; pode modificarse a opción elixida —ampliando 

ou reducindo o número de materias das que se matricula— 

durante o primeiro trimestre. 

— Cando se aproba algunha materia no bacharelato para per-

soas adultas —aínda que non se supere o curso— perma-

nece aprobada indefinidamente, non tendo que volver a 

examinarse desa materia. 

— O alumnado que se incorpore ao bacharelato para persoas 

adultas con materias superadas do réxime ordinario conser-

vará a cualificación positiva desas materias, non tendo que 

volver a examinarse desas materias. 
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BACHARELATO (RÉXIMES ORDINARIO/ADULTOS) 

CURSO 2021–2022 

PRAZOS: 

— Solicitude de admisión: do 1 ao 22 de marzo. 

— Matrícula ordinaria: do 25 de xuño ao 10 de xullo. 

— Matrícula extraordinaria: do 1 ao 10 de setembro. 

— Matrícula para persoas adultas: do 25 de xuño ao 10 de 

setembro. 

Presentando na secretaría do instituto a solicitude correspon-

dente, os trámites necesarios para formalizar a matrícula son 

realizados pola administración do IES As Mariñas. 

As solicitudes fóra de prazo atenderanse en función das posi-

bles prazas vacantes. 

 

http://www.iesasmarinas.net/

