
ANEXO I ( CCP 27/6/2017)

TITULACIÓN 4º da ESO
VI DOC 1

( Conforme ó Decreto 86/2015, de 25 de xuño )

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de estado
social y político por la educación la evaluación regulada en el artículo 29
de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo , será considerada muestral y
tendrá finalidad diagnóstica.
Los títulos de graduado en ESO expedidos hasta la entrada en vigor de la
normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las
enseñanazas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.(Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre,
de medidas urgentes para la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre,para la mejora de la calidad educativa)

Os alumnos de 4º de ESO que teñan 1 ou 2 materias suspensas obterán o
titulo de Graduado en Educación Secundaria se cumpren cada unha das
condicións seguintes

A) Ter amosado interese en cada unha das materias suspensas ó longo do
curso

B) Que non sexan simultaneamente Lingua galega e literatura e matemáticas
ou lingua castelá e literatura e matemáticas.A estes efectos:

B1) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación
secundaria obrigatoria considéranse como materias distintas.

Sen prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o
equipo docente considere que o alumno ou alumna ten acadados os
obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentes.

Para atitulación valorarase ademais conforme ó aprobado en CCP (27/6 /2017) as
condicións seguintes:

a) Ter amosado interese en cada unha das materias suspensas ó longo do curso
b) Que a nota de setembro sexa igual ou superior a 3 en cada unha das materias

suspensas

Para a aplicación destes criterios é necesario que o alumno se presente
ás probas extraordinarias de setembro.



O equipo docente  deberá determinar de maneira razoada a súa
titulación  tendo en conta que a natureza e o peso das materias
suspensas non lle impidan alcanzar as competencias e os obxectivos
da etapa.
-Requirirá o acordo favorábel da maioría simple do equipo docente.

NOTA.- Se na avaliación final de Xuño  se considera que nunha materia o
alumno/a non cumpre a condición a) , o titor/a , na entrega de notas, informará
ós pais da situación.

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 en proba ordinaria.
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 medlante-unha dilixencia específica.

( conforme á resolución do 9 de xuño da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación educativa )

*Na CCP do 13/6/2017 determínase que as MH de 4º de ESO en caso de
empate e superación do 5% outorgaranse tendo en conta a media de
cualificacións de 4º da ESO e de resultar empates recurrirase
progresivamente ás notas de 3º,2º e 1º da ESO .



TITULACIÓN 2º DE BACHARELATO
( Conforme ó Decreto 86/2015, de 25 de xuño  )

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de estado
social y político por la educación,la evaluación de bachillerato para el
acceso a la Universidad regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica
2/2006,de 3 de mayo , no será necesaria para obtener el título de Bachiller
y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a
estudios universitarios.(Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre,para la mejora de la calidad educativa)

Obterán o título de bacharelato os alumnos que teñan avaliación positiva en
todas as materias.A estes efectos só se computarán as materias que como
mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada bloque.No bloque de
materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua galega e
Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar
máis materias en dito bloque.
A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI
estará condicionada á superación das materias de primeiro curso indicadas en
dito anexo,por implicar continuidade.

1º curso de bacharelato 2º curso de bacharelato

Lingua Galega e Literatura I Lingua Galega e Literatura II

Lingua Castelá e Literatura I Lingua Castelá e Literatura II

Matemáticas I Matemáticas II

Primeira Lingua Estranxeira I Primeira Lingua Estranxeira II

Debuxo Técnico I Debuxo Técnico II

Latín I Latín II

Grego I Grego II

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Fundamentos da Arte I Fundamentos da Arte II

Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II

Análise Musical I Análise Musical II

Debuxo Artístico I Debuxo Artístico II

Segunda Lingua Estranxeira I Segunda Lingua Estranxeira II

Tecnoloxía Industrial I Tecnoloxía Industrial II

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I Tecnoloxías da Información e da Comunicación II

Física e Química Física/Química

Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía/Xeoloxía


