
 

 

 

Prematrícula: 

1º curso de Bacharelato 

Ano académico: 

2020 / 2021 

 

 

Datos de identificación do alumno/a 

1º apelido: 2º apelido: 

 

 

Nome: 

 

 

Informacións xerais 

Solicitude de matrícula nas diferentes materias ofertadas polo centro 

 

Co obxecto de contribuír a unha maior e mellor organización por parte do centro, o/a solicitante deberá 

indicar as materias que desexa cursar no nivel para o que solicita a praza, atendendo á táboa que se 

presenta a continuación.  

 

Prégase sinalar con atención as materias elixidas no presente documento pois serán as mesmas da 

matrícula definitiva. 

 

 

 

Observacións:  

 

 Continuidade entre materias: o alumnado deberá ter en conta á hora de elixir as diferentes 

materias a continuidade existente entre aquelas cursadas en 1º e as que no futuro se desexe cursar 

en  2º de Bacharelato. 

 

 Para constituír grupo das materias troncais de opción requirirase un número mínimo de 5 

alumnos/as. 

 

 Para constituír grupo das materias específicas e das materias de libre configuración 

requirirase un número mínimo de 10 alumnos/as. 

 

 Materias específicas e de libre configuración: o alumnado debe ter en conta que o total de 

horas lectivas a cursar é de 6 entre materias específicas e de libre configuración. A elección farase 

por orde de preferencia sen esquecer que de non formar grupo nunha materia asignarase a seguinte 

elixida. Cómpre salientar que é preciso que a suma sempre será de 6 horas. Por estes motivos, os 

factores a ter en conta na asignación de materias serán: orde de preferencia e suma de 6 horas 

lectivas. 

 

 O número máximo de materias a cursar entre específicas e de libre configuración é 3.  

 

 No apartado de materias específicas pode escollerse unha materia troncal de opción de 

calquera modalidade non elixida con anterioridade.  

 

 

 
 

 



 

 

1º curso  de Bacharelato 

 1º apelido:  2º apelido:  Nome: 

 

 

 Materias Troncais 
 

 

Opcións de 

matrícula: 

 

(sinalar cun “X” a  
modalidade elixida) 

 Filosofía 3h 

 Lingua Castelá e Literatura 3h 

 Inglés Lingua Estranxeira - Primeira 3h 



Ciencias 



Artes 



Ciencias Sociais 



Humanidades 

4h 

(total) 

Matemáticas I 
Fundamentos de 

Arte I 

Matemáticas Aplic. 

Ciencias Sociais I 
Latín I 

Materias Troncais 
de Opción 
 
(sinalar cun “X” as  
opcións elixidas) 

 

  
 Elixir 2 materias 

   Bioloxía e     

   Xeoloxía  

Cultura 

Audiovisual I 

Economía Grego I 4h 

Debuxo           

   Técnico I 

Historia do Mundo Contemporáneo 4h 

Física e     

   Química 

Literatura Universal I 4h 

Materias 
Específicas 

 

 

 

 

 

Debes cursar un 
máximo de 3 materias 
entre Específicas e de 
Libre Configuración 
das que vas numerar 

 

 

 

 

 

Materias de Libre 
Configuración  

  Educación Física 2h 

O total de horas lectivas a cursar é  6 entre materias Específicas e de Libre 

Configuración. 

Débese numerar por orde de preferencia no recadro da esquerda. 

De non saír grupo nunha materia asignarase a seguinte petición. 

  Linguaxe e Práctica Musical (3h)  Anatomía Aplicada (3h) 

  Debuxo Artístico I (3h)  Volume (3h) 

  Cultura Científica (2h)  TIC: Tec. da Infor. e da Comunicación I (2h) 

  Francés 2ª Lin. Estranxeira (2h)   Relixión (1h) 

   Materia do bloque de. troncais non cursada (4h): 
                            indicar o nome da materia 

 Antropoloxía (2h)   Promoción de Estilos de Vida Saudábeis (1h) 

 Conversa en Lingua Inglesa (1h)   Obradoiro de Teatro en Francés (1h) 

 Emprendemento e Orientación Profesional (1h) 

Observacións sobre materias Específicas e de Libre Configuración: 

 

 

Materia de Libre Configuración Autonómica  Lingua Galega e Literatura     3h 
           

 

No Grove, a .......... de .................... de .......... 

O/A alumno/a 

 

 
Asinado.:   

Nai / Pai / representante legal 

 

 
Asinado.:   

 


