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EXTRACTO RESOLUCIÓN 26 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE REGULA O 

BACHARELATO DE EXCELENCIA EN CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

(STEMBACH) PARA O CURSO 2020/21 

Finalidade 

O bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach),  ademais de 

cumprir a finalidade prevista con carácter xeral para o Bacharelato no artigo 25 do 

Decreto  86/2015,  polo  que  se  establece  o  currículo  de  educación  secundaria 

obrigatoria e do bacharelato, contribuirá a favorecer no alumnado o afondamento 

no  traballo  das  competencias  matemática  e  básica  en  ciencia  e  tecnoloxía 

mediante  os  elementos  e  os  procedementos  da  investigación  e  do  método 

científico, dun xeito rigoroso, ordenado e crítico e para desenvolver investigacións 

propias. 

Proporcionará un contexto organizativo no que o alumnado máis motivado para 

afondar  nos  seus  estudos  e o profesorado responsable das  distintas  materias 

podan acadar  a excelencia nos coñecementos,  cunha metodoloxía baseada na investigación  

como  principio  esencial,  realizar  prácticas  para  coñecer  as 

aplicacións  reais  da  ciencia  e  a  técnica,  así  como  adquirir  unha  formación 

actualizada e autónoma que lles estimule para os futuros estudos universitarios. 

  

Ordenación das ensinanzas 

1.  O alumnado que se  incorpore ao bacharelato de excelencia en Ciencias  e 

Tecnoloxía (STEMbach): 

a) Cursará  unha  materia  de  afondamento  relacionada  co  ámbito  STEM 

(ciencias, tecnoloxía, enxeñaría ou matemáticas) extracurricular, en 1º e 2º 

de  bacharelato,  que  poderá  basearse  no  afondamento  dalgunha  ou 

dalgunhas das materias relacionadas con este ámbito ou ter  un enfoque 

interdisciplinar,  con orientación ao  traballo na  mellora  das  competencias 

comunicativas e dixitais. Terá unha carga lectiva semanal  de 2 ou 3 horas 

fóra do horario ordinario do alumnado. Esta materia será a mesma nos dous 

cursos coa correspondente secuenciación curricular. 

b) Desenvolvera  un  proxecto  de  investigación,  no  segundo  curso  do 

bacharelato, relacionado con calquera ámbito de coñecemento das materias 

cursadas no bacharelato. 

c) Realizará actividades complementarias de formación,  organizadas polo 

centro  en  colaboración  con  universidades,  entidades  ou  organismos 

investigadores,  ou  persoas  investigadoras  de  recoñecida  competencia; 

como conferencias, obradoiros ou proxectos. Terán unha duración mínima 

de 20 horas ao longo dos  dous cursos,  12 horas no primeiro curso  do 

programa e  8  horas  no  segundo,  e  levaranse  a  cabo  fóra  do  horario 

ordinario de docencia directa do alumnado. 

d) O alumnado que obteña o título tras cursar este bacharelato,  logo de a 

avaliación positiva tanto da materia de afondamento STEM extracurricular 

como da defensa do proxecto de investigación, recibirá unha credencial da 

dirección  do centro  de que  realizou os  estudos  correspondentes  a  este 

programa. A mencionada certificación farase constar mediante dilixencia no 
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historial académico do alumno/a e no informe persoal por traslado, de ser o 

caso. 

Finalización voluntaria da participación do alumnado 

O alumnado matriculado no bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía 

(STEMbach)  poderá  desistir  de  cursar  as  ensinanzas  correspondentes  a  este 

programa sempre  que eles mesmos ou os seus pais ou titores,  nos casos de 

menores de idade,  o soliciten por escrito á persoa directora  do centro docente 

antes do dez de outubro do curso académico.  A esta solicitude xuntarase unha 

motivación razoada da mesma. En ningún caso se admitirá unha renuncia posterior 

a esta data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don/a…………………………………………………………., como pai/nai/titor/a legal do 

alumno/a…………………………………………………………………………….   

asumo a súa participación e o compromiso no  bacharelato de excelencia en Ciencias e 

Tecnoloxía (STEMbach), para os cursos 2020/21 e 2021/22. (Resolución do 26 de maio de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa). 

 

Asinado: 

 

 

 

Cambre, a………de…………….de 20…. 

mailto:ies.david.bujan@edu.xunta.es

