
INFORMACIÓN E MATRÍCULA. STEMbach curso 2020/21 (Bienio 2020-22)
1. FINALIDADE

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

oficial para o Bacharelato, contribuirá a favorecer no alumnado o afondamento no traballo nas

competencias  matemática  e  básica  en  ciencia  e  tecnoloxía  mediante  os  elementos  e  os

procedementos da investigación e dos métodos científicos, nunha materia extracurricular  de 2

horas, fora de horario ordinario oficial do alumnado, durante unha tarde (segundo conveña) en

horario de 16:30-18:10.

O STEMbach trátase dun bacharelato experimental e estamos suxeitos á normativa marcada pola

Consellería para bacharelato.

2. ALUMNADO PARTICIPANTE

O alumnado que se incorpore ao bacharelato de excelencia en Ciencias e tecnoloxía (STEMbach):

a) Cursará  unha  materia  de  afondamento  STEM  (ciencias,  tecnoloxía,  enxeñaría  ou

matemáticas)  extracurricular en 1º e 2º de bacharelato, cunha carga lectiva de 2 horas

semanais os dous cursos.

b) Desenvolverá un proxecto de investigación no segundo curso relacionado con algunha das

materias de referencia.

c) Realizará actividades complementarias de formación (20 horas) ao longo dos dous cursos

fora do horario ordinario.

d) O alumnado tras rematar o bacharelato e obter avaliación positiva tanto na materia STEM

como na defensa do proxecto de investigación, recibirá unha certificación acreditativa da

dirección do centro de que realizou estudos correspondentes a este programa, coa nota

correspondente.  Esta  certificación  farase  constar  mediante  dilixencia  no  historial

académico do alumno.

e) O grupo STEMbach será dun máximo de 10 alumnos de 1º de Bacharelato.

f) Os  alumnos  participantes  teñen  o  compromiso  de  realizar  todas  as  actividades

programadas.

3. SELECCIÓN DE ALUMNADO

Poderá acceder a este bacharelato o alumnado matriculado en 1º de bacharelato que o solicite.

No caso de que houbese máis solicitantes que prazas, o criterio de selección do alumnado será a

nota media obtida en 4º de ESO. En caso de empate, o seguinte criterio de admisión virá dado

pola nota de matemáticas académicas na avaliación ordinaria de 4ª da ESO.

O alumnado matriculado no bacharelato (STEMbach) poderá desistir  de cursar este programa

sempre que o solicite por escrito á dirección do centro achegando unha motivación razoada da

renuncia. Esta solicitude deberá cursarse antes do 10 de outubro do curso académico.
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4. PROFESORADO PARTICIPANTE

Cristina E. López Suárez (profesora coordinadora) Bioloxía e Xeoloxía

Mª Teresa Quintanilla Galloso (profesora titora) Física e Química

Elisa Moreira García (profesora titora) Tecnoloxía

5. PROPOSTA DE CURRÍCULO DA MATERIA DE AFONDAMENTO STEM

Materias de afondamento correspondentes ao Bacharelato de Excelencia en Ciencias e 

Tecnoloxía:

CURSO MATERIA DE AFONDAMENTO STEM

Primeiro curso (1º de bacharelato) INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN (2 horas semanais)

Segundo curso (2º de bacharelato) PROXECTO DE INVESTIGACIÓN (2 horas semanas)

Primeiro curso: Iniciación á investigación

→ Nesta materia que se impartirá durante dúas horas semanais ao longo do primeiro curso, 

prepararase aos estudantes para que poidan abordar con garantías o proxecto de 

investigación que realizarán no  segundo curso, con: clases teóricas de introdución á 

Investigación, Métodos Estadísticos, prácticas experimentais de Física, Química, 

Tecnoloxía e Bioloxía.

→ Durante o ano lectivo, os estudantes permanecerán durante  un mínimo de 12 horas  na  

Universidade, entidades, organismos ou persoas investigadoras de recoñecida 

competencia, levando a cabo actividades nas distintas disciplinas STEM, co obxectivo de 

tomar contacto cos profesores universitarios que dirixirán os proxectos contemplados no 

segundo curso.

→ A realización de prácticas, a asistencia a charlas e conferencias e o  coñecemento directo 

da Universidade debe servir para espertar a súa curiosidade e contrastar as súas 

expectativas. Esta permanencia organizarase en 6 visitas de 2 horas.

Segundo curso: Proxecto de investigación

→ Ao final do primeiro curso,  os alumnos deberían ter determinado o seu tema de 

investigación e titores, así como posibles equipos para a realización do proxecto de 

investigación do segundo curso.

→ O proxecto de investigación será avaliado, en sesión pública de 15 minutos, por unha 

comisión avaliadora antes do 1 de maio do curso académico correspondente.

6. MATRÍCULA

D./Dª ………………………..........……………………......……..…………….........… con DNI ...………..

……….......…….......,  como  pai/nai  ou  titor/a  legal  (risque  o  que  non  proceda)  do/a  alumno/a

………..………..……………………………………......…

Solicito a participación do meu fillo/a no bacharelato de excelencia STEMbach no curso 2020/21

Ferrol, ............. de ...................... de 2019

O/A  pai/nai ou titor/a legal.

(Sinatura)


