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Materias de afondamento correspondentes ao Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía STEMBach: 

CURSO MATERIA DE AFONDAMENTO 

Primeiro curso (1º de bacharelato) Iniciación á investigación (2 horas semanais) 

Segundo curso (2º de bacharelato) Proxecto de investigación (2 horas semanais) 

Segundo curso: Proxecto de investigación 
Avaliación do Informe final do proxecto: 

- Memoria de 20.000 caracteres (máximo 10 follas) proxectos en grupo e de 10.000 en caso de proxectos indi-

viduais. 

- 30% exposición oral e 70% proceso e memoria. 

- O alumnado realizará unha defensa pública do traballo ante a comisión avaliadora. 

- A comisión avaliadora estará constituída por 3 persoas: persoa directora do centro, coordinadora do programa 

e persoa da universidade colaboradora no proxecto. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO PROXECTO 
 

Criterios Indicadores     

-Desenvolvemento do traballo: 
 
 

 
 

1.Asiste ás sesións co titor da Universidade. 
2.Consegue en tempo os obxectivos marcados 
polo titor. 
3.Traballar en equipo,: resolve os  problemas 
e organiza o seu traballo. 
4.Ten iniciativa na toma de decisións e amosa 
creatividade no traballo persoal. 
5.Analiza e reflexiona os resultados obtidos. 

40% 
 
 
 
 
 

   

-Memoria escrita do proxecto: 
deberá incluír portada, intro-
dución, contextualización e 
xustificación da investigación 
realizada, materiais e metodo-
loxía aplicada, resultados, con-
clusións (incluíndo unha refle-
xión sobre o proxecto de inves-
tigación) e proposta de conti-
nuidade. 

 

1.Cumpre a estrutura 
2.Ten a extensión esixida 
3.Emprega unha linguaxe científica axeitada ó 

seu nivel 
4.Aplica o método científico no proceso de in-

vestigación. 
 

30% 
 

   

-Exposición oral do proxecto 
(presentación dixital de apoio 
e explicación oral de 20´). 
(10´máis para as cuestións da 
comisión avaliadora) 

 

1. Fala con fluidez e claridade na exposi-
ción. 

2. Domina o tema a investigar. 

3. Resolve as cuestións plantexadas. 

30%    

                                                                                                                  
                                                                                                                NOTA FINAL: 

 

Directora 
 
 
 

Coordinadora Persoa investigadora da 
universidade 
 

 


