
IES DE CURTIS
Rúa Xermán de Castro, s/n
15379 Curtis
Teléfono/fax: 981786100 - 981786292
Correo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es
Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/iesdecurtis

ALUMNO/A: 

1º ESO

MATERIAS HORAS

Ciencias da natureza 4

Ciencias sociais, xeografía e historia 3

Educación física 2

Educación plástica e visual 2

Lingua galega e literatura 4

Lingua castelá e literatura 4

Primeira lingua estranxeira 3

Segunda lingua estranxeira 2

Matemáticas 4

Proxecto interdisciplinar 1

Titoría 1

 Relixión católica  Atención educativa 2

TOTAL 32
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IES DE CURTIS
Rúa Xermán de Castro, s/n
15379 Curtis
Teléfono/fax: 981786100 - 981786292
Correo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es
Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/iesdecurtis

ALUMNO/A: 

2º ESO

MATERIAS HORAS

Ciencias da natureza 3

Ciencias sociais, xeografía e historia 3

Educación física 2

Lingua galega e literatura 3

Lingua castelá e literatura 3

Primeira lingua estranxeira 3

Segunda lingua estranxeira 2

Matemáticas 4

Música 2

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos 2

Tecnoloxías 3

Titoría 1

 Relixión católica  Atención educativa 1

TOTAL 32
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IES DE CURTIS
Rúa Xermán de Castro, s/n
15379 Curtis
Teléfono/fax: 981786100 - 981786292
Correo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es
Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/iesdecurtis

ALUMNO/A: 

3º ESO

MATERIAS COMÚNS HORAS

Bioloxía e xeoloxía 2

Ciencias sociais, xeografía e historia 3

Educación física 2

Educación plástica e visual 2

Física e química 2

Lingua galega e literatura 3

Lingua castelá e literatura 3

Inglés 3

Matemáticas 4

Música 2

Tecnoloxías 2

Titoría 1

MATERIAS OPTATIVAS (elexir unha)

Segunda lingua estranxeira 2

Taller de iniciativas emprendedoras (*) 2

Cultura Clásica (*) 2

Marcar cun “X” a opción desexada para  relixión ou atención educativa

 Relixión católica  Atención educativa 1

TOTAL 32
(*) O taller de iniciativas emprendedoras e cultura clásica poderán ser cursadas no terceiro ou no cuarto curso, pero non nos dous cursos.

(*) A segunda lingua extranseira poderá ser cursada en terceiro e en cuarto curso
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IES DE CURTIS
Rúa Xermán de Castro, s/n
15379 Curtis
Teléfono/fax: 981786100 - 981786292
Correo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es
Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/iesdecurtis

ALUMNO/A: 

4º ESO

MATERIAS COMÚNS
Ciencias sociais, xeografía e historia (3 h)
Educación ético-cívica (1 h)
Educación física (2 h)

Lingua galega e literatura (3 h)
Lingua castelá e literatura (3 h)
Matemáticas (3 )

Marcar cun “X” a opción desexada para  relixión ou atención educativa.

 Inglés (3 h)  Titoría (1 h)  Relixión católica (1 h)  Atención educativa (1 h)

ITINERARIOS
Marcar o itinerario elixido cun “X”.

ITINERARIO TRONCAIS (3 h) OPTATIVAS (3 h.)
(Escoller 3 e numeralas por orde de preferencia)

 A

 Física e Química

 Bioloxía e Xeoloxía

 Tecnoloxía

 Taller de iniciativas emprendedoras (*)

 Cultura Clásica (*)

 Educación plástica e visual

 Informática

 Latín

 Música

 Francés

 Tecnoloxía

 Bioloxía e xeoloxía

 Educación plástica e visual

 Física e química

 Iniciación profesional a electricidade

 Iniciación profesional á mecánica

 B

 Física e Química

 Bioloxía e Xeoloxía

 Educación plástica e visual

 C

 Latín

 Francés

 Música

(*) O taller de iniciativas emprendedoras e cultura clásica non se poden elixir se xa se cursaron en 3ª da ESO.
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IES DE CURTIS
Rúa Xermán de Castro, s/n
15379 Curtis
Teléfono/fax: 981786100 - 981786292
Correo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es
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ALUMNO/A:
1º BACHARELATO

MATERIAS COMÚNS

 Ciencias para o mundo contemporáneo: 2 h
 Educación física: 2 h

 Filosofía e cidadanía: 2 h
 Lingua galega e literatura I: 3 h

 Lingua castelá e literatura I: 3 h
 Inglés I: 3 h

Marcar cun “X” a opción desexada para  relixión ou atención educativa.

 Relixión católica 1 h.  Atención educativa 1 h.

ITINERARIOS: Marcar o itinerario elixido cun “X”.

ITINERARIO PROPIAS DE MODALIDADE (4h) OPTATIVAS (4h)(6)

(Eescoller 3 e numeralas por orde de preferencia)

 A
 Matemáticas I

 Física e química

 Bioloxía e xeoloxía

 Antropoloxía

 Música

 Francés

 Tecnoloxías da información e comunicación

 Literaturas hispánicas

 Unha propia da modalidade (8)

_____________________________________

 B
 Matemáticas I

 Física e química

 Tecnoloxía industrial I

 C
 Matemáticas I

 Física e química

 Debuxo Técnico I

 D
 Historia do mundo contemporáneo

 Latín I

 Grego I

 E
 Historia do mundo contemporáneo

 Latín I

 Economía

 F
 Historia do mundo contemporáneo

 Economía

 Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I

 1. O alumnado cursará as materias comúns, tres materias de modalidade e unha materia optativa en cada un dos dous cursos
 2. Cursarase a mesma primeira lingua estranxeira nos dous cursos do bacharelato
 3. Das seis materias de modalidade que o alumnado terá que cursar no bacharelato, polo menos cinco,serán das que corresponden á modalidade elixida
 4. Entre as materias de modalidade, o alumnado cursará obrigatoriamente, de acordo co que establece o artigo 76º do Decreto  

126/2008, do 19 de xuño, as materias seguintes:
 a) Na modalidade de ciencias e tecnoloxía: matemáticas I en primeiro e matemáticas II en segundo
 b) Na modalidade de humanidades e ciencias sociais: historia do mundo contemporáneo en primeiro e xeografía en segundo

 5. Nas materias de contidos progresivos: Debuxo artístico I e II, Debuxo técnico I e II,  Tecnoloxía industrial I e II, Matemáticas I e II, Grego I e II, Latín I e II, 
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e  II será preciso a superación da de primeiro curso para poder ser avaliada a de segundo

 6. Será preciso acreditar os coñecementos previos que se indican para matricularse e cursar as materias seguintes:
• Física de 2º precisa de Física e química de 1º • Ciencias da Terra e ambientais precisa de Bioloxía e xeoloxía • Electrotecnia de 2º precisa de Física e química de 1º
• Química de 2º precisa de Fsica e química de 1º • Bioloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º

 7. Soamente a segunda lingua estranxeira poderá ser cursada en ambos os dous cursos
 8. Pode elixirse unha das materias propias da modalidade de entre as impartidas no centro ou aquelas doutra modalidade para as que conte 

con profesorado e recursos.
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IES DE CURTIS
Rúa Xermán de Castro, s/n
15379 Curtis
Teléfono/fax: 981786100 - 981786292
Correo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es
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ALUMNO/A:
2º BACHARELATO

MATERIAS COMÚNS

 Historia de España (3h)
 Historia da filosofía (3h)

 Lingua galega e literatura II (3h)
 Lingua castelá e literatura II (3h)

 Inglés II (3h)

Marcar cun “X” a opción desexada para  relixión ou atención educativa.

Relixión católica (1h) Atención educativa (1h)

ITINERARIOS: Marcar o itinerario elixido cun “X”.

ITINERARIO PROPIAS DE MODALIDADE (4h) OPTATIVAS (4h)
(Escoller 3 e numeralas por orde de preferencia)

A

 Matemáticas II

 Física

 Tecnoloxía Industrial II

Ciencias da Terra e Ambientais

Electrotecnia

Literatura Universal

Grego II

Ética e Filosofía do Dereito

Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía

Métodos Estatísticos e Numéricos

Xeografía e Historia de Galicia

Xeoloxía

Francés

Literatura Galega do século XX e da actualidade

Unha propia da modalidade (8)

_____________________________________

B

 Matemáticas II

 Física

 Debuxo técnico II

C

 Matemáticas II

 Química

 Bioloxía

D

 Xeografía

 Latín II

 Historia da Arte

E

 Xeografía

 Economía da Empresa

 Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II

 1. O alumnado cursará as materias comúns, tres materias de modalidade e unha materia optativa en cada un dos dous cursos
 2. Cursarase a mesma primeira lingua estranxeira nos dous cursos do bacharelato
 3. Das seis materias de modalidade que o alumnado terá que cursar no bacharelato, polo menos cinco,serán das que corresponden 

á modalidade elixida
 4. Entre as materias de modalidade, o alumnado cursará obrigatoriamente, de acordo co que establece o artigo 76º do Decreto 

126/2008, do 19 de xuño, as materias seguintes:
 a) Na modalidade de ciencias e tecnoloxía: matemáticas I en primeiro e matemáticas II en segundo
 b) Na modalidade de humanidades e ciencias sociais: historia do mundo contemporáneo en primeiro e xeografía en segundo

 5. Nas materias de contidos progresivos: debuxo artístico I e II, debuxo técnico I e II, análise musical I e II, tecnoloxía industrial I e II, 
matemáticas I e II, grego I e II, latín I e II será preciso a superación da de primeiro curso para poder ser avaliada a de segundo

 6. Será preciso acreditar os coñecementos previos que se indican para matricularse e cursar as materias seguintes:
• Física de 2º precisa de física e química de 1º • Ciencias da Terra e ambientais precisa de bioloxía e xeoloxía
• Química de 2º precisa de física e química de 1º • Bioloxía de 2º precisa de bioloxía e xeoloxía de 1º
• Electrotecnia de 2º precisa de física e química de 1º

 7. Soamente a segunda lingua estranxeira poderá ser cursada en ambos os dous cursos.
 8.  Pode elixirse unha das materias propias da modalidade de entre as impartidas no centro ou aquelas doutra modalidade para as 

que conte con profesorado e recursos.
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