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DATOS PERSOAIS 
APELIDOS: NOME: 

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

MATRÍCULA (marque cun X a modalidade e as opcións correspondentes) 

1º BACHARELATO 
MATERIAS TRONCAIS 

⌧Educación Física   ⌧LINGUA ESTRANXEIRA I: 

(Escolla a lingua estranxeira) 

 

⌧Filosofía        
    □ Inglés I   

⌧Lingua castelá e l iteratura I       
    □ Francés I  

⌧Lingua galega e literatura I       

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN 

CIENCIAS   HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS  

    
   HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS 

  Escoller un bloque 
□ Latín I                                     □ Matemáticas Aplic. CCSS I 

  □ Hª do Mundo Contemp.              □ Hª do Mundo Contemp            
□ Grego I                                      □ Economía 

□ Física e Química□ Física e Química 
□  Bioloxía e Xeoloxía    

 □  Debuxo Técnico I 

 
MATERIAS  ESPECÍFICAS e LIBRE CONFIGURACIÓN 

(Deberá cursar 6 h tendo que escoller como mínimo dúas específicas e máximo tres) 

 

- TRONCAL NON CURSADA (computa como específica). Marcar ata unha (unha ou ningunha). Non marcar ningunha das 

elixidas no bloque anterior. 
 
□ Bioloxía e Xeoloxía (4 h)                   □ Latín I (4 h)            □ Economía (4 h)□ Literatura Universal (4 h) 

- ESPECÍFICAS (Numerar por orde de preferencia. Poderanse cursar ata 
dúas) 

(Marcar e numerar. Cursarase ata unha) 
 
- ESPECÍFICA                            □ Relixión (1 h) 

 

ou 
 

- LIBRE CONFIGURACIÓN CENTRO   □(1 h) 

 
    Comunicación Oral en Lingua Inglesa (1h) 

 
     Reforzo/Afondamento da Lingua estranxeira 

Francés (1 h) 

 

    Anatomía Aplicada (3 h)                      Cultura Científica (2 h) 

 

    Tecnoloxía Industrial I (3 h)                 Segunda lingua estranxeira I (2 h) 

 

    Debuxo Artístico I (3 h)                         Tecnoloxías da información e 
comunicación I (2 h) 

    Linguaxe e Práctica Musical (3 h) 

- LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
(Non computa como específica. Só poderase cursar ata unha) 

 
      Antropoloxía (2 h)              OU                    Literaturas Hispánicas (2 h) 

    Obradoiro de expresión oral e comunicación 
(1h) 

 

     Introdución á Psicoloxía (1 h) 

                                                                                              STEMBACH   

□Axuntar compromiso de participación asinado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⌧Matemáticas I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materia 
Nº 

horas 

 

Materia 
Nº 

horas 

 

Materia 
Nº 

horas 
Total 
horas 

1ª Opción        

2ª Opción        

3ª Opción        

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.    LINGUA ESTRANXEIRA I: esta materia cúrsase tanto en primeiro curso como en segundo. Para escoller a lingua no 

primeiro curso é aconsellable que valore o seu nivel de coñecementos da mesma, xa que, por exemplo, se non optou por estudos 
de francés nos últimos cursos da ESO e non tivo outra formación nesa lingua, lle será máis complicado superar a materia. 

O cambio de idioma nesta materia no segundo curso respecto ao primeiro supón que a lingua estranxeira I de primeiro curso 
queda pendente, e debe ser superada na nova lingua para acadar o título de Bacharelato. 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 desta materia pendente. 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. 

3.    MODALIDADES: O alumnado debe elixir entre unha das dúas modalidades que ofrece o centro que son: Ciencias e 

Humanidades e Ciencias Sociais e na modalidade elixida marcar o bloque preferido. Se ben o alumno que opte por esta segunda 
modalidade xa deberá ter en conta se cursa a rama de Humanidades (Latín I obrigatorio) ou Ciencias Sociais (Matemáticas 
Aplicadas ás Ciencias Sociais I obrigatoria). 

Lembrade  que  todas  as  materias  con  denominación  I  deste  primeiro  curso  condicionan  a  superación  das  materias  con 
denominación II do segundo e ademais: 

 

MODALIDADE DE CIENCIAS 
 

Física de 2º precisa de Física e química de 1º                                      Química de 2º precisa de Física e química de 1º 
Bioloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º                               Xeoloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º 

 

Non obstante, o alumnado poderá matricularse no segundo curso sen cursar a materia de primeiro curso sempre que o profesorado 
que a imparta considere que o alumno ou alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia 
de segundo. En caso contrario, deberá cursar a materia de primeiro curso que terá a consideración de pendente, se ben non será 
computable para os efectos de modificar as condicións nas que promociona a segundo. 

Recomendamos que reflexione tamén acerca dos estudos posteriores ao bacharelato que pensa facer, considere as características 
da proba de obtención de título de Bacharelato e as posibles probas específicas dos centros onde desexe ser admitido antes de 
facer esta matrícula. Consulte cos departamentos correspondentes, co Departamento de Orientación ou coa Dirección en caso de 
dúbida. 

5.   MATERIAS ESPECÍFICAS e DE LIBRE CONFIGURACIÓN: Deberanse cursar seis horas destas materias cumprindo o 
REQUISITO de mínimo DÚAS propiamente ESPECÍFICAS e máximo TRES. Para isto teranse en conta as seguintes 

posibilidades: 

- Elixir unha troncal de calquera modalidade non cursada e ofertada polo centro (4 h) que computa como específica, entón 
deberá completar as seis horas con unha de dúas horas que non poderá ser de libre configuración autonómica. 

- Non elixir unha troncal non cursada (4 h), entón poderá facer as seguintes combinacións : 

3+3 (As dúas son específicas e cúmprese o requisito), 

2+2+2 (Só unha delas podería ser de libre configuración autonómica, para cumprir o requisito) 

3+2+1, (No caso de cursar como de 2 h a de libre configuración autonómica a materia de 1 h debe ser obrigatoriamente 
Relixión, en caso contrario a de 1 h pode ser ou ben Relixión ou ben unha de libre configuración do centro). 

De todos os xeitos, non todas as materias que aparecen neste apartado poderán ser cursadas finalmente xa que entre outras 
cousas deberán contar con un número suficiente de alumnos para seren autorizadas pola Consellería de Educación. En caso de 
que por esta razón ou outras de carácter organizativo do centro non se poida conceder unha materia específica, serán 
consideradas por a orde de preferencia marcada. 

6.     STEMBACH: O bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), supón un compromiso que se detalla 

en documento axunto. 

7.     SOBRE A PROMOCIÓN DE PRIMEIRO A SEGUNDO DE BACHARELATO (ORDE do 25 de xuño de 2015) 

- O alumnado terá promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando supere todas as materias cursadas ou teña 
avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes. 

- Só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou alumna deben cursar en cada un dos bloques. 

- Os alumnos e alumnas do primeiro curso que non cumpran coas condicións de promoción deberán matricularse de todas as 
materias e repetir o curso na súa totalidade (xa sexa na mesma modalidade ou noutra. Neste último caso, previa solicitude á dirección 

do centro. Solicitude que recollerá na Administración do centro e entregará ao formalizar a matrícula). 
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