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DATOS PERSOAIS 

APELIDOS 
 

NOME 

REPITE CURSO?(SÍ / NON) 
 

CENTRO DE PROCEDENCIA: 

MATRÍCULA 

4º E. S. O. 
MATERIAS TRONCAIS 

⌧ Xeografía e historia 
 
⌧ Lingua galega e literatura 
 
⌧ Lingua castelá e literatura 
 
⌧ Educación física 

      ⌧ PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: 
 

□ Inglés 
 

□ Francés 

RELIXIÓN / ALTERNATIVA 

□ Relixión católica                    ou□ Valores Éticos 

TRONCAIS DE OPCIÓN 
Marque cun X o itinerario correspondente e escolla entre as diferentes opcións 

ITINERARIO A  ITINERARIO B  ITINERARIO C  

⌧Matemáticas Orientadas ás 

Ensinanzas Académicas 
 

⌧Física e Química 

□Bilingüe 

□Non bilingüe 

⌧Bioloxía e Xeoloxía 

□Bilingüe 

□Non bilingüe 

⌧Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas 

Académicas 
 

 

⌧Latín 
 

 

⌧Economía 
 

 

⌧Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas 

Aplicadas 

 
⌧ Ciencias Aplicadas á Actividade 

Profesional 
 

 

⌧ Iniciación á Actividade Emprendedora e  

Empresarial 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

Escolla unha materia das seguintes (3 h). Numerar por orde de preferencia. 

 
__  Educación plástica, visual e audiovisual 

 
__  2ª lingua estranxeira, será Inglés ou Francés, 

  a que non escolla como primeira lingua(**) 
 

__  TIC 

 
 
__  Música 
 
__  Tecnoloxía 

Escolla unha materia das seguintes (3 h). Numerar por orde de preferencia. 

__  Cultura clásica (*) 
 
__  Cultura Científica   
 
__  Música                      
 
__  Educación plástica, visual e audiovisual               

__  Tecnoloxía 
 
__  TIC 
 
__  Filosofía 

Fágome responsable dos datos recollidos nesta solicitude 

Cambre, a ____de _______________ de 20___ 

 

Sinatura do pai, nai ou titor 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: no cuarto curso da ESO existe a posibilidade, nas materias de “Bioloxía 
e xeoloxía” e “Física e Química”, de cursalas como bilingües (en castelán ou galego segundo proceda e 
en inglés) ou como non bilingües (só en castelán ou galego segundo proceda). Marque a opción que 
desexe. 

3. LINGUAS ESTRANXEIRAS: en toda a ESO (nos catro cursos) existe como materia común a 
“Primeira lingua estranxeira”, podéndose elixir, no noso centro, entre inglés, francés ou portugués. 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 do alumnado, 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 e francés ou coa Dirección en caso de dúbida. 

4. RELIXIÓN E ALTERNATIVA: deberá escoller entre “Relixión católica” ou “Valores Éticos”. Lembre 
a información do primeiro punto destas instrucións. 

5. ITINERARIOS. TRONCAIS DE OPCIÓN: o cuarto curso da ESO permite que o alumnado escolla 
algunhas das materias que quere cursar. Estas materias están divididas en tres itinerarios onde o A e o B 
permitirían a transición adecuada ao Bacharelato (Ciencias e Humanidades/Ciencias Sociais 
respectivamente) e o C a un ciclo de grao medio. Consulte co Departamento de Orientación ante calquera 
dúbida. 

6. ESPECÍFICAS DE OPCIÓN: no cuarto curso deberá escoller dúas materias específicas de opción, 
polo que cursará unha das materias do primeiro grupo e outra do segundo. Lembre   que a materia 
“Segunda lingua estranxeira”(**) non poderá cursarse se non se cursou en 3º e a materia “Cultura 
clásica”(*) non a poderá escoller se a cursou en terceiro (nese caso non as numere). 

7. OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO: para a obtención deste título requirirase ter 
avaliación positiva en tódalas materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexa 
simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 
A estes efectos: 

a. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse materias distintas. 

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

Os títulos de Graduado en ESO permitirán acceder indistintamente a calquera das ensinanzas 
postobrigatorias. 
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