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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 12. Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria

1. O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria teña avaliación positiva en todas
as materias e teña acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentes
obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

2. Así mesmo, obterá o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas extraordinarias,
finalice a etapa con avaliación negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan
simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e
Matemáticas e que o equipo docente considere que o alumno ou alumna ten acadados os
obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentes.

3. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como materias
distintas.



4. A nota media da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha
das materias cursadas na etapa, expresada nunha escala de 1 a 10 con dúas cifras decimais,
redondeada á centésima máis próxima e, no caso de equidistancia, á superior. A estes
efectos, a situación de “non presentado/a” (NP) na avaliación extraordinaria equivalerá á
cualificación numérica obtida para a mesma materia na avaliación ordinaria.

5. No caso do alumnado que finalice a etapa despois de cursar un Programa de Mellora da
Aprendizaxe e o Rendemento, o cálculo da cualificación final farase sen ter en conta as
cualificacións obtidas nas materias que non superase antes da data da súa incorporación ao
programa, cando ditas materias estivesen incluídas nalgún dos ámbitos previstos no artigo
19.3 do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo
básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, e o alumno ou alumna
superase devandito ámbito.

 Artigo 13. Matrícula de Honra

O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño do cuarto curso, obtivera
unha nota media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de Matrícula de
Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ao 5%, ou fracción
resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro educativo no
cuarto curso.

En todo caso, esta distinción adoptarase conforme aos criterios previamente acordados e
establecidos na Comisión de Coordinación Pedagóxica e consignarase nos documentos de
avaliación mediante unha dilixencia específica.



 Co título:
◦ Bacharelato

◦ Ciclos Medios de FP

◦ Ciclos Medios de 
ensinanzas 

profesionais de artes 
plásticas e de deseño

◦ Ciclos Medios de 
ensinanzas deportivas

◦ Mundo laboral

 Sen título:
◦ Repetir 4º

◦ Formación Básica de 
FP

◦ ESO / Ed.Persoas 
Adultas

◦ Probas acceso Ciclos 
Medios de FP

◦ Probas libres da ESO

◦ Mundo laboral





 Opcións ao remate do Bacharelato.

 Pensar que materias son necesarias e
preparan mellor segundo os intereses
profesionais, tendo en conta:

◦ Os intereses persoais.

◦ As materias adscritas ás ramas de coñecemento na
Universidade e a súa ponderación ou non (ver táboa
de ponderacións).

◦ As modalidades de BACH e os Ciclos Medios
preferentes de acceso aos Ciclos Superiores.



 http://www.edu.xunta.es/fp/

http://www.edu.xunta.es/fp/


 Etapa preparatoria

 4 anos no Réxime Ordinario

 Modalidades e materias:
◦ Troncais 

◦ Específicas  

◦ De libre configuración

 Avaliación continua

 Título de bacharelato



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

Troncais Xerais: 

Latín II + Historia da Fª
ou
Matemáticas Aplicadas ás CS II + Historia da Fª

Escoller unha:

Xeografía

Grego II

Historia da Arte

Economía da empresa

ESPECÍFICAS
(tres materias que
sumen 8 horas )

Ver impreso de matrícula



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



 http://ciug.gal/gal


