
 

 

IES DAVID BUJÁN 
Camiño dos Cacharros,1, 15181, 
Cambre (A Coruña) � 981 613 146  
�ies.david.bujan@edu.xunta.es   

 

DATOS PERSOAIS 

APELIDOS: NOME: 

REPITE CURSO?(SÍ / NON)   CENTRO DE PROCEDENCIA: 

 

MATRÍCULA (marque cun X o curso e as opcións correspondentes) 

1º E.S.O.  2º E.S.O.  3º E.S.O.  

MATERIAS TRONCAIS 

⌧Bioloxía e Xeoloxía 
□NONBILINGÜE 
□ BILINGÜE 

⌧Xeografía e historia 
⌧Educación Física 
⌧Lingua castelá e literatura 
⌧Lingua galega e literatura 
⌧Matemáticas 

□NON BILINGÜE 
□ BILINGÜE 

⌧Educación Plástica, Visual e Aud. 
 

 

1º LINGUA ESTRANXEIRA 

 

□ Inglés 
□ Francés 
□ Portugués 

 

2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 

□ Inglés 
□ Francés 
□ Portugués 
 

RELIXIÓN / ALTERNATIVA 

 

□ Relixión católica 
□ Valores éticos 
 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

⌧Investigación e tratamento da  

Información 

MATERIAS TRONCAIS 

⌧Física e Química 
□NON BILINGÜE 
□ BILINGÜE 

⌧Xeografía e historia 
⌧Educación Física 
⌧Lingua castelá e literatura 
⌧Lingua galega e literatura 
⌧Matemáticas 

□NON BILINGÜE 
□  BILINGÜE 

⌧Música 
⌧Tecnoloxía 

 

1º LINGUA ESTRANXEIRA 

 

□ Inglés 
□ Francés 
□ Portugués 
 

2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 

□ Inglés 
□ Francés 
□ Portugués 

 

RELIXIÓN / ALTERNATIVA 

 

□ Relixión católica 
□ Valores éticos 
 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

⌧Promoción de Estilos de Vida Saudables 

MATERIAS TRONCAIS 

⌧Bioloxía e xeoloxía 
□NON BILINGÜE 
□ BILINGÜE 

⌧Física e química 
□NON BILINGÜE 
□ BILINGÜE 

⌧Xeografía e historia 
⌧Educación Física 
⌧Lingua castelá e literatura 
⌧Lingua galega e literatura 
⌧Música 
⌧Educación Plástica, Visual e Aud. 
⌧Tecnoloxía 

MATEMÁTICAS 

 

□ Orientadas ás ensinanzas académicas 
□ Orientadas ás ensinanzas aplicadas 

 

 

1º LINGUA ESTRANXEIRA 

 

□ Inglés 
□ Francés 

 

 

RELIXIÓN / ALTERNATIVA 

 

□ Relixión católica 
□ Valores  éticos 
 

 

ESPECÍFICA DE OPCIÓN 

□ 2ª lingua estranxeira:  

□ Inglés 
□ Francés 
□ Portugués 

□ Cultura clásica 

Fágome responsable dos datos recollidos nesta solicitude 

 

Cambre, a ___de ___________de 20____ 

 

Sinatura do pai, nai ou titor/a legal 
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INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA: 

1. O tempo entre o remate do prazo de matrícula e o comezo do curso escolar é moi escaso e a 
organización de cada curso escolar depende en moitos factores das solicitudes de matrícula que fai o 
alumnado. Reflexione detidamente sobre a súa solicitude de matrícula e infórmese adecuadamente se ten 
algunha dúbida, xa que unha vez realizada, NON SE PERMITIRÁN MODIFICACIÓNS NA SOLICITUDE, 
e unha vez feitos os grupos, NON SE PERMITIRÁN CAMBIOS DE MATERIAS NIN DE GRUPO, agás 
aqueles propostos polo Departamento de Orientación e cando a organización do centro o permita. 

2. SECCIÓNS BILINGÜES: en primeiro da ESO existe a posibilidade, nas materias de “Bioloxía e 
Xeoloxía” e “Matemáticas”, de cursalas como bilingües (en castelán e en inglés a de matemáticas e en 
galego e inglés a de bioloxía e xeoloxía) ou como non bilingües (só en castelán ou en galego 
respectivamente), en segundo da ESO as materias de “Física e Química” e “Matemáticas” e  en terceiro 
curso da ESO pódense escoller seccións bilingües nas materias de Física e Química e de Bioloxía e 
Xeoloxía. Marque a opción que desexe. En calquera dos casos as dúas opcións son conxuntas, isto é, 
cursaranse por bilingüe as dúas materias ofertadas en cada curso. 

3. 1ª LINGUA ESTRANXEIRA: en toda a ESO (nos catro cursos) existe como materia común a “Primeira 
lingua estranxeira”, podéndose elixir, no noso centro, entre inglés, francés, e neste curso portugués en 1º 
e 2º de ESO. Teña en conta que se cursou esta materia (“Primeira lingua estranxeira”) nun curso nunha 
lingua e matricúlase noutro curso posterior (na materia de “Primeira lingua estranxeira”) noutra lingua, 
automaticamente aparecerán como materias pendentes (que deberá aprobar) as materias “Primeira lingua 
estranxeira” de todos os cursos anteriores nos que non escollera esta última lingua. Por exemplo, un 
alumno que cursou en primeiro e segundo da ESO a materia de “Primeira lingua estranxeira” en inglés, se 
en terceiro da ESO escolle francés como “Primeira lingua estranxeira”, deberá aprobar a materia “Primeira 
lingua estranxeira” de primeiro e de segundo da ESO en francés. Para facilitar os cambios, os 
Departamentos de inglés e francés establecerán mecanismos de avaliación dos coñecementos dos 
alumnos, para que aqueles con nivel suficiente, poidan desentenderse destas materias pendentes. Os que 
non poidan beneficiarse destas medidas contarán, evidentemente, cos mecanismos habituais de avaliación 
de materias pendentes. Consulte cos Departamentos de inglés, francés,galego ou coa Dirección en caso 
de dúbida. 

4. MATEMÁTICAS:no terceiro curso da ESO poderá escoller entre as orientadas ás ensinanzas 
académicas (cursar Bacharelato) ou as orientadas ás ensinanzas aplicadas (cursar un ciclo de grao medio), 
aínda que en ningún caso condicionará a elección de 4º ESO. En todo caso, e a non ser que o alumno ou 
alumna acreditase dificultades ao longo dos primeiros cursos é recomendable que cursen as matemáticas 
orientadas ás ensinanzas académicas. 

5. 2ª LINGUA ESTRANXEIRA:poderá elixir entre Inglés, Francés ou Portugués pero en ningún caso 
poderá coincidir coa elixida como primeira lingua estranxeira. 

6. RELIXIÓN E ALTERNATIVA: deberá escoller entre “Relixión católica” ou “Valores  éticos”. 

7. LIBRE CONFIGURACIÓN: Todos os alumnos e alumnas de 1º ESO cursarán “Investigación e 
tratamento da Información” e os de 2º ESO “Promoción de Estilos de Vida Saudables” 

8. ESPECÍFICA DE OPCIÓN: no terceiro curso deberá escoller unha optativa de entre as seguintes: 
“Segunda lingua estranxeira” ou “Cultura clásica”. Lembre que esta última poderase cursarse en terceiro 
ou en cuarto, o que quere dicir que se por exemplo cursa “Cultura clásica” en terceiro, non a poderá cursar 
en cuarto. A segunda lingua estranxeira non deberá cursarse se tivo exención no primeiro ciclo da ESO e 
si se pode cursar en cuarto aínda que se cursara en terceiro. 
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