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DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Artigo 23º.-Promoción.

 2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de
superaren todas as materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas
materias como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa
en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente
Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e
Matemáticas.



RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan
instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do
currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 10 punto12.

O alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o
rendemento promocionará ao cuarto curso se supera todos os ámbitos e
materias que integran o programa. Non obstante, poderá promocionar o
alumnado que, tendo superados os ámbitos lingüístico e social e científico
e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, e de
maneira excepcional en tres, sempre que o equipo docente considere que
o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten
expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a
súa evolución educativa. Para estes efectos, o ámbito de linguas
estranxeiras terá a consideración dunha materia.



 Artigo 10 punto13.

O alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do
programa, sempre que o equipo docente considere esta medida como
a máis adecuada para cursar cuarto curso da educación secundaria
obrigatoria pola vía ordinaria, e obter o título de graduado en
educación secundaria obrigatoria.







MATERIAS 4º da ESO

TRONCAIS
(obrigatorias)

Xerais:

- Xeografía e Historia
- Lingua Castelá e Literatura 
- Primeira Lingua Estranxeira Inglés 

Específicas:

- Educación Física
- Relixión ou valores 

éticos

De libre configuración autonómica:

- Lingua Galega e Literatura I

Troncais de 
OPCIÓN
(3 materias)

Ensinanzas Académicas (para Bacharelato)

a) Troncal Xeral (obrigatoria): 

Matemáticas ensinanzas académicas

b) Escoller un itinerario:

Itinerario A: Física e Química + Bioloxía e Xeoloxía

Itinerario B: Economía + Latín

Ensinanzas aplicadas (para Formación Profesional)

a) Troncal Xeral (obrigatoria):

Matemáticas ensinanzas aplicadas

b) Escoller dúas:

Ciencias aplicadas á actividade profesional

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial

Tecnoloxía

ESPECÍFICAS
(dúas materias)

a) Específicas (unha ou dúas):

Ver impreso matrícula

b) Do bloque das materias troncais (unha):

Ver impreso matrícula



 E. Académicas, Bacharelato:

 Modalidades e materias para 1º e 2º de Bacharelato

 Materias das ramas de coñecemento dos graos universitarios

 Modalidades e materias para Ciclos Superiores

 E. Aplicadas FP, Formación Profesional:

 Familia Profesional / Módulos Ciclos Medios

 Ciclos Medios de acceso aos Ciclos Superiores



MATERIAS 1º de BACH LOMCE 

TRONCAIS
(obrigatorias)

Xerais:

- Filosofía
- Lingua Castelá e Literatura I
- Primeira Lingua Estranxeira Inglés I

Específicas:

- Educación Física

De libre configuración autonómica:

- Lingua Galega e Literatura I

TRONCAIS DE 
OPCIÓN
(3 materias)

Bacharelato de Ciencias

Troncal Xeral: Matemáticas I

Escoller un itinerario:

Itinerario A: Física e Química + Bioloxía e Xeoloxía

Itinerario B: Física e Química + Debuxo Técnico I

Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

Troncal Xeral: Latín I / Matemáticas Aplicadas ás CS I

Escoller dúas:

Economía
Grego I
Historia mundo contemporáneo
Literatura universal

ESPECÍFICAS
(dúas materias ou 
tres sumen 6 horas 
e dúas específicas 
ou troncais)

Ver impreso de matrícula



MATERIAS 2º de BACH LOMCE 

TRONCAIS
(obrigatorias)

Xerais:

- Historia de España
- Lingua Castelá e Literatura II
- Primeira Lingua Estranxeira Inglés II

De libre configuración autonómica:

- Lingua Galega e Literatura II

TRONCAIS DE 
OPCIÓN
(3 materias)

Bacharelato de Ciencias

Troncal Xeral: Matemáticas II

Escoller un itinerario:

Bioloxía + Química

Bioloxía + Xeoloxía

Física + Química

Física + Deb. técnico II

Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

Troncal Xeral: Latín II / Matemáticas Aplicadas ás CS II 
/Historia da filosofía

Escoller dúas:

Xeografía

Grego II

Historia da Arte

Economía da empresa

ESPECÍFICAS
(tres materias que
sumen 8 horas )

Ver impreso de matrícula


