
NOVIDADES PARA O CURSO 2009-2010 

4º ESO  
 
ITINERARIOS 

(escoller un, tendo en conta que as 
asignaturas sinaladas nel son obrigatorias) 

MATERIAS OPTATIVAS 

(escoller un total de dúas, unha de cada 
grupo, tendo en conta que Cultura Clásica e 

Emprendedores  (TIE) non se poden escoller se 
foron cursadas en 3º) 

A    Física 

   Bioloxía 

GRUPO A GRUPO B 

B     Plástica 

    Tecnoloxía  

• Este será o grupo de referencia de 
PDC, que teñen que cursar 
obrigatoriamente Tecnoloxía e Música 

 

C     Latín 

    Música 

Francés 

Artesanía ** 

Informática ** 

Música 

Latín 

Plástica 
 

Francés 

Artesanía ** 

Informática ** 

Física 

Tecnoloxía 

Bioloxía 

* Cultura 
clásica 

      

*Soamente se non foron cursadas en 3º 

** Asignaturas con plazas limitadas a determinar polos Departamentos implicados 

 

1º BACHARELATO 

Segundo o DECRETO 126/2008 do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e 
o currículo  do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de 
xuño de 2008) durante o presente curso xa aplicamos as novidades pertinentes en 1º 
de Bacharelato, con dúas excepcións que aplicaremos no curso 2009-2010: 

1. A optativa LITERATURAS HISPÁNICAS (a ampliación da oferta de optativas 
foi establecida pola ORDE DO 23 DE SETEMBRO, e publicada no DOG do 29 
de setembro) 

2. A oferta de TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I como materia de modalidade en 
caso de que haxa o mínimo de alumnado esixido pola Lei (5). 



2º DE BACHARELATO 

ESTRUTURA DO CURSO E DISTRIBUCIÓN HORARIA 

 CIENCIAS E TECNOLOXÍA HUMANIDADES E CCSS 

MATERIAS COMÚNS 

(3 horas cada unha, 
agás Relixión e Atención 
Educativa que disporán 
dunha hora semanal) 

Historia de España (*) 

Historia da Filosofía 

Lingua castelá e literatura II 

Lingua galega e literatura II 

Lingua estranxeira (Francés ou Inglés II) 

Relixión ou Atención educativa 

PROPIAS DE 
MODALIDADE 

(o alumno ten que 
cursar tres, unha está 

marcada pola 
Consellería e as outras 

dúas son de libre 
elección entre as 

ofertadas. Son de 4 
horas semanais) 

Matemáticas II 
(obrigatoria) 

Escoller dúas entre: 

Bioloxía 

CC da terra e 
ambientais 

Debuxo Técnico II 

Física 

Química 

Electrotecnia 

Xeografía (obrigatoria) 

Escoller dúas entre: 

Economía de empresa 

Grego II 

Historia da Arte 

Latín II 

Matemáticas a. ás CCSS II 

Literatura universal 

OPTATIVAS 

(o alumnado cursará 
unha con 4 horas 

semanais, tendo tamén 
a opción de coller como 

optativa unha de 
modalidade) 

Ética e Filosofía do Dereito 

Literatura Galega do Século XX e da actualidade 

Métodos estatísticos e numéricos 

Segunda Lingua Estranxeira II (francés) 

Xeografía e Historia de Galicia 

(*) Perde unha hora semanal respecto aos cursos anteriores 

AVALIACIÓN 

-As notas irán entre o 0 e o 10 

PROMOCIÓN 

DE 1º A 2º: 

- A promoción entre 1º e 2º de Bacharelato producirase con todo aprobado ou un 
máximo de dúas asignaturas suspensas 



2º: 

- Aqueles alumnos que finalicen 2º de Bacharelato dende o curso 2009-2010  e 
teñan avaliación negativa nalgunha asignatura, no seguinte  curso poderán 
matricularse soamente de aquelas que teñan suspensas, aínda que poderán 
pedir autorización para asistir ás clases das materias xa superadas sen ser 
avaliados (coas mesmas obrigas que os demais alumnos –asistencia, atención, 
traballo…-) 

- Os alumnos poderán permanecer un máximo de catro cursos no Bacharelato, 
e non necesariamente consecutivos 

- O alumnado que actualmente estea cursando 2º de bacharelato e que tras a 
avaliación de setembro non supere tres ou menos asignaturas, terá dous 
cursos para recuperar ditas pendentes segundo o currículo oficial vixente para 
2º de bacharelato no presente curso. 

 

IMPORTANTE: 

NON ESQUEZADES REVISAR O DESENVOLVEMENTO DOS NOVOS 
CURRÍCULOS (DOGA DO 23 DE XUÑO DE 2008), PORQUE PODE 
HABER CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, E SERÁN OS QUE ESTEAN EN 
VIXENCIA NAS PAAU DO CURSO 2009-2010. 

 

 


