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Matrícula ESO | Bacharelato 

Previsións 2020/2021 
 

O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro está a planificar o curso 2020/21, a pesar de que 
a situación de emerxencia sanitaria dificulta seriamente abordar esta tarefa coa 
marxe de confianza que nos gustaría.  

Neste documento facemos un avance das opcións de matrícula que o centro 
conta ofrecer para o vindeiro curso para ESO e Bacharelato. Hai que ter en conta 
que os modelos de matrícula cos que traballamos son aínda borradores, polo que 
poden experimentar pequenas modificacións ao longo deste mes de maio.  

Silleda, 13 de maio de 2020. 
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Previsións 2020/2021 

Análise global 
 

1º e 2º de ESO 
Nestes cursos hai escasa optatividade.  

 

3º de ESO 
Neste nivel, o alumnado deberá elixir a modalidade de Matemáticas que quere cursar 
(Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas ou Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
aplicadas). Tamén ten que escoller unha materia específica de opción (Cultura Clásica ou 
Segunda lingua estranxeira). 

 

4º de ESO 
É un curso con moita optatividade. Os pais, as nais, os/as titores/as legais ou, de ser o caso, os 
alumnos e as alumnas poderán escoller cursar o cuarto curso da educación secundaria 
obrigatoria por unha das dúas seguintes opcións: 

a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao bacharelato. 

b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional. 

Para estes efectos, non serán vinculantes as opcións cursadas en terceiro curso de educación 
secundaria obrigatoria. 

O alumnado que escolla a opción de ensinanzas académicas estudará as Matemáticas 
orientadas ás ensinanzas académicas. Deberá cursar tamén dúas materias troncais, que elixirá 
entre estas catro: Bioloxía e xeoloxía, Física e química, Economía e Latín. Neste caso, ao igual 
que en todos os que implican una multiplicidade de opcións, o alumnado deberá numerar as 
materias segundo a súa preferencia. O centro intentará axustarse ás preferencias expresadas 
no impreso, sempre que iso sexa viable. É importante ter en conta que se precisa un mínimo 
de alumnado para formar grupos e que, en calquera caso, todas as decisións organizativas se 
deben adoptar en función dos recursos humanos e materiais cos que conte o centro. 
 
O alumnado que escolla a opción de ensinanzas aplicadas cursará as Matemáticas aplicadas e 
dúas materias troncais; neste caso, deberá elixilas entre as seguintes: Tecnoloxía, Iniciación á 
actividade emprendedora e empresarial, e Ciencias aplicadas á actividade profesional. 
 
Todo o alumnado de 4º da ESO completará o seu horario semanal con dúas materias 
denominadas específicas. Ao tratarse tamén dunha elección moi aberta, deberán numerarse 
todas as materias por orde de preferencia. 
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1º  de Bacharelato 
Dispoñemos dun impreso de matrícula para cada unha das tres modalidades que ofrecemos: 
Ciencias, Ciencias sociais e Humanidades.  

Unha vez decidida a modalidade, o alumnado terá que tomar as seguintes decisións: 

-Materias troncais de opción: cursaranse dúas, pero hai que numeralas todas por orde de 
preferencia. Ao igual que no resto dos cursos, o centro intentará axustarse ás preferencias 
expresadas no impreso, sempre que iso sexa viable. É importante ter en conta que se precisa 
un mínimo de alumnado para formar grupos e que, en calquera caso, todas as decisións 
organizativas se deben adoptar en función dos recursos humanos e materiais cos que conte o 
centro. 

-Materias específicas de opción e de libre configuración: neste caso hai que completar un 
total de 6 horas semanais, que poden distribuírse de varias maneiras. Os modelos de impreso 
contemplan todas esas posibilidades para que o alumnado poida expresar as súas preferencias. 
Evidentemente, o centro xestionará estas preferencias en función das súas posibilidades 
organizativas. 

 

2º  de Bacharelato 
Os modelos de impreso seguen a liña dos do primeiro curso. Insistimos na importancia de que 
o alumnado siga as indicacións do documento á hora de numerar as preferencias, posto que, 
ao ser un curso con gran optatividade, só se poden impartir aquelas materias que contan cun 
mínimo de solicitudes. 

 

 

Referencia lexislativa: DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
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1º de ESO | Curso 2020/2021 

Apelidos ............................................................................................. Nome .............................................................  

Sexo ...... NIF ........................................ Tel. móbil alumno/a ................................................. Data nac. ....................  

Lugar de nac. .................................... Provincia nac ......................................... País nac. ..........................................  

Enderezo familiar: Rúa/lugar ............................................................................ Nº ..... Piso ..... C. postal ...................  

Localidade .............................................. Concello .................................. Provincia ...................................................  

Apelidos e nome da nai ............................................................................................... NIF ........................................  

Apelidos e nome do pai ............................................................................................... NIF ........................................  

Tel. móbil nai ......................................... Tel móbil pai ..................................... Telf. fixo ..........................................  

Correo-e da nai (por favor, con letra moi clara) ........................................................................................................  

Correo-e do pai (por favor, con letra moi clara) .......................................................................................................  

Correo-e alumno/a (por favor, con letra moi clara) ..................................................................................................  

Materias que se cursarán en 1º de ESO (Entre paréntese indícanse as sesións semanais): 

Lingua galega e literatura (4 horas) 
Lingua castelá e literatura (4 horas) 
Inglés (3 horas) 
Matemáticas (5 horas) 
Xeografía e Historia (3 horas) 

Bioloxía e Xeoloxía (4 horas) 
Educación física (2 horas) 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2 horas) 
Comprensión lectora e expresión oral I (1 hora) 
Titoría (1 hora) 

Segunda lingua estranxeira (Risca cunha X a túa opción): 

 Francés (2 horas) 

 Portugués (2 horas) 

Agora debes elixir unha das seguintes materias (Risca cunha X a túa opción): 

 Relixión católica (1 hora) 

 Valores éticos (1 hora)  

TRANSPORTE ESCOLAR 

Empresa ....................................... Liña ............................................................. Parada ............................................  

BORRADOR
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2º de ESO | Curso 2020/2021 
Apelidos ............................................................................................. Nome .............................................................  

Sexo ...... NIF ........................................ Tel. móbil alumno/a ................................................. Data nac. ....................  

Lugar de nac. .................................... Provincia nac ......................................... País nac. ..........................................  

Enderezo familiar: Rúa/lugar ............................................................................ Nº ..... Piso ..... C. postal ...................  

Localidade .............................................. Concello .................................. Provincia ...................................................  

Apelidos e nome da nai ............................................................................................... NIF ........................................  

Apelidos e nome do pai ............................................................................................... NIF ........................................  

Tel. móbil nai ......................................... Tel móbil pai ..................................... Telf. fixo ..........................................  

Correo-e da nai (por favor, con letra moi clara) ........................................................................................................  

Correo-e do pai (por favor, con letra moi clara) .......................................................................................................  

Correo-e alumno/a (por favor, con letra moi clara) ..................................................................................................  

Materias que se cursarán en 2º de ESO (Entre paréntese indícanse as sesións semanais): 

Lingua galega e literatura (3 horas) 
Lingua castelá e literatura (3 horas) 
Inglés (3 horas) 
Matemáticas (5 horas) 
Xeografía e historia (3 horas) 
Física e química (3 horas) 

Educación física (2 horas) 
Francés  (2 horas) 
Música (2 horas) 
Tecnoloxía (3 horas) 
Titoría (1 hora) 

Materia de libre configuración (Risca cunha X a túa opción): 

 Comprensión lectora e expresión oral II (1 hora)

 Programación (1 hora)

Agora debes elixir unha das seguintes materias (Risca cunha X a túa opción): 

 Relixión católica (1 hora)

 Valores éticos (1 hora)

TRANSPORTE ESCOLAR 

Empresa ....................................... Liña ............................................................. Parada ............................................  

BORRADOR
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2º de ESO  | PMAR  |  Curso 2020/2021 
Apelidos ............................................................................................. Nome .............................................................  

Sexo ...... NIF ........................................ Tel. móbil alumno/a ................................................. Data nac. ....................  

Lugar de nac. .................................... Provincia nac ......................................... País nac. ..........................................  

Enderezo familiar: Rúa/lugar ............................................................................ Nº ..... Piso ..... C. postal ...................  

Localidade .............................................. Concello .................................. Provincia ...................................................  

Apelidos e nome da nai ............................................................................................... NIF ........................................  

Apelidos e nome do pai ............................................................................................... NIF ........................................  

Tel. móbil nai ......................................... Tel móbil pai ..................................... Telf. fixo ..........................................  

Correo-e da nai (por favor, con letra moi clara) ........................................................................................................  

Correo-e do pai (por favor, con letra moi clara) .......................................................................................................  

Correo-e alumno/a (por favor, con letra moi clara) ..................................................................................................  

Materias que cursará co grupo de referencia de 2º de ESO [10 h semanais]: 
Educación física (2 horas), Francés (2 horas), Música (2 horas), Tecnoloxía (3 horas), Titoría (1 hora) 

Materias propias de PMAR [20 h semanais]: 
Ámbito lingüístico-social (9 horas) 
Ámbito científico-matemático (8 horas) 
Ámbito de linguas estranxeiras – Inglés (3 horas) 

Materia de libre configuración (Risca cunha X a túa opción) [1 hora semanal]: 

 Comprensión lectora e expresión oral II (1 hora)

 Programación (1 hora)

Risca cun X a opción elixida [1 hora semanal]: 

 Relixión católica (1 hora)

 Valores éticos (1 hora)

TRANSPORTE ESCOLAR 

Empresa ....................................... Liña ............................................................. Parada ............................................  

BORRADOR
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3º de ESO | Curso 2020/2021 

Apelidos ............................................................................................. Nome .............................................................  

Sexo ...... NIF ........................................ Tel. móbil alumno/a ................................................. Data nac. ....................  

Lugar de nac. .................................... Provincia nac ......................................... País nac. ..........................................  

Enderezo familiar: Rúa/lugar ............................................................................ Nº ..... Piso ..... C. postal ...................  

Localidade .............................................. Concello .................................. Provincia ...................................................  

Apelidos e nome da nai ............................................................................................... NIF ........................................  

Apelidos e nome do pai ............................................................................................... NIF ........................................  

Tel. móbil nai ......................................... Tel móbil pai ..................................... Telf. fixo ..........................................  

Correo-e da nai (por favor, con letra moi clara) ........................................................................................................  

Correo-e do pai (por favor, con letra moi clara) .......................................................................................................  

Correo-e alumno/a (por favor, con letra moi clara) ..................................................................................................  

Materias que cursará todo o alumnado de 3º de ESO [25 h semanais]: 

Lingua galega e literatura (3 horas) 
Lingua castelá e literatura (3 horas) 
Inglés (3 horas) 
Xeografía e Historia (3 horas) 
Bioloxía e Xeoloxía (2 horas) 
Física e Química (2 horas) 

Educación física (2 horas) 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2 horas) 
Música (2 horas) 
Tecnoloxía (2 horas) 
Titoría (1 hora)

Específica de opción [2 h semanais]. Elixe unha e risca cun X: 

 Cultura clásica (2 horas)  

 Francés (2 horas) 

 Portugués (2 horas) 

Modalidade de matemáticas [4 horas semanais]. Elixe unha e risca cun X: 

 Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas (4 horas) 

 Matemáticas orientadas as ensinanzas aplicadas (4 horas) 

Risca cun X a opción elixida [1 h semanal]: 

 Relixión (1 hora) 

 Valores éticos (1 hora) 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Empresa ....................................... Liña ............................................................. Parada ............................................  

BORRADOR
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IES PLURILINGÜE PINTOR COLMEIRO

As Ferreiras, s/n • 36540 SILLEDA (Pontevedra) 

Telf. 986 580904  •  Fax 986 581069  

Correo-e: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es 

Web: www.iespintorcolmeiro.org 

3º de ESO | PMAR | Curso 2020/2021 

Apelidos ............................................................................................. Nome .............................................................  

Sexo ...... NIF ........................................ Tel. móbil alumno/a ................................................. Data nac. ....................  

Lugar de nac. .................................... Provincia nac ......................................... País nac. ..........................................  

Enderezo familiar: Rúa/lugar ............................................................................ Nº ..... Piso ..... C. postal ...................  

Localidade .............................................. Concello .................................. Provincia ...................................................  

Apelidos e nome da nai ............................................................................................... NIF ........................................  

Apelidos e nome do pai ............................................................................................... NIF ........................................  

Tel. móbil nai ......................................... Tel móbil pai ..................................... Telf. fixo ..........................................  

Correo-e da nai (por favor, con letra moi clara) ........................................................................................................  

Correo-e do pai (por favor, con letra moi clara) .......................................................................................................  

Correo-e alumno/a (por favor, con letra moi clara) ..................................................................................................  

Materias que cursará co grupo de referencia  de 3º de ESO [9 h semanais]: 

Educación física (2 horas) 
Música (2 horas) 
Tecnoloxía (2 horas) 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2 horas) 
Titoría (1 hora)

Materias propias de PMAR [20 h semanais]: 

Ámbito lingüístico-social (9 horas) 
Ámbito científico-matemático (8 horas) 
Ámbito de linguas estranxeiras - Inglés (3 horas) 

Específica de opción (Elixe unha e risca cun X): 

 Cultura clásica (2 horas)  

 Francés (2 horas) 

 Portugués (2 horas) 

Risca cun X a opción elixida: 

 Relixión (1 hora) 

 Valores éticos (1 hora) 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Empresa ....................................... Liña ............................................................. Parada ............................................  

BORRADOR
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4º de ESO | Académicas | Curso 2020/2021  
Apelidos ............................................................................................. Nome .............................................................  

Sexo ...... NIF ........................................ Tel. móbil alumno/a ................................................. Data nac. ....................  

Lugar de nac. .................................... Provincia nac ......................................... País nac. ..........................................  

Enderezo familiar: Rúa/lugar ............................................................................ Nº ..... Piso ..... C. postal ...................  

Localidade .............................................. Concello .................................. Provincia ...................................................  

Apelidos e nome da nai ............................................................................................... NIF ........................................  

Apelidos e nome do pai ............................................................................................... NIF ........................................  

Tel. móbil nai ......................................... Tel móbil pai ..................................... Telf. fixo ..........................................  

Correo-e da nai (por favor, con letra moi clara) ........................................................................................................  

Correo-e do pai (por favor, con letra moi clara) .......................................................................................................  

Correo-e alumno/a (por favor, con letra moi clara) ..................................................................................................  

Materias que cursará todo o alumnado de 4º de ESO Académicas [19 h semanais]: 
Lingua galega e literatura (3 horas), Lingua castelá e literatura (3 horas), Inglés (3 horas), Xeografía e 
Historia (3 horas), Educación física (2 horas), Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas (4 
horas), Titoría (1 hora) 

Materias troncais de opción de 4º ESO Académicas [6 h semanais]. Cursaranse dúas materias. Numéraas por 
orde de preferencia. 

 Bioloxía e xeoloxía (3 horas)

 Física e química (3 horas)

 Economía (3 horas)

 Latín (3 horas)

Específicas de opción [6 h semanais] Cursaranse dúas materias. Numéraas todas por orde de preferencia.  
Podes elixir como específica unha materia troncal de 4º (están  destacadas en letra cursiva).

 Francés (3 horas)

 Educación plástica, visual e audiovisual (3  h)

 Música (3 horas)

 Cultura clásica (3 horas)

 Cultura científica (3 horas)

 Filosofía (3 horas)

 TIC (3 horas)

 Bioloxía e xeoloxía (3 horas)

 Física e química (3 horas)

 Economía (3 horas)

 Latín (3 horas)  
 Tecnoloxía (3 horas)

 Inic. á act. emprendedora e empresarial (3 horas)

 Ciencias apl. á actividade profesional  (3 horas)

Risca cun X a opción elixida [1 h semanal]: 

 Relixión (1 hora)  Valores éticos (1 hora)

TRANSPORTE ESCOLAR 

Empresa ....................................... Liña ............................................................. Parada ............................................  

BORRADOR
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4º de ESO | Aplicadas | Curso 2020/2021 
Apelidos ............................................................................................. Nome .............................................................  

Sexo ...... NIF ........................................ Tel. móbil alumno/a ................................................. Data nac. ....................  

Lugar de nac. .................................... Provincia nac ......................................... País nac. ..........................................  

Enderezo familiar: Rúa/lugar ............................................................................ Nº ..... Piso ..... C. postal ...................  

Localidade .............................................. Concello .................................. Provincia ...................................................  

Apelidos e nome da nai ............................................................................................... NIF ........................................  

Apelidos e nome do pai ............................................................................................... NIF ........................................  

Tel. móbil nai ......................................... Tel móbil pai ..................................... Telf. fixo ..........................................  

Correo-e da nai (por favor, con letra moi clara) ........................................................................................................  

Correo-e do pai (por favor, con letra moi clara) .......................................................................................................  

Correo-e alumno/a (por favor, con letra moi clara) ..................................................................................................  

Materias que cursará todo o alumnado de 4º de ESO Aplicadas [19 h semanais]: 
Lingua galega e literatura (3 horas), Lingua castelá e literatura (3 horas), Inglés (3 horas), Xeografía e 
Historia (3 horas), Educación física (2 horas), Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas (4 horas), 
Titoría (1 hora) 

Materias troncais de opción de 4º ESO Aplicadas [6 h semanais]. Cursaranse dúas materias. Numéraas por 
orde de preferencia. 

 Tecnoloxía (3 horas)

 Iniciación á actividade emprendedora e empresarial (3 horas)

 Ciencias aplicadas á actividade profesional (3 horas)

Específicas de opción [6 h semanais] Cursaranse dúas. Numéraas todas por orde de preferencia. Podes elixir 
como específica unha materia troncal de 4º (están  destacadas en letra cursiva). 

 Francés (3 horas)

 Educación plástica, visual e audiovisual (3  h)

 Música (3 horas)

 Cultura clásica (3 horas)

 Cultura científica (3 horas)

 Filosofía (3 horas)

 TIC (3 horas)

 Tecnoloxía (3 horas)

 Inic. á activ. emprendedora e empres. (3 h)

 Ciencias aplicadas á actividade prof. (3 h)

 Bioloxía e xeoloxía (3 horas)

 Física e química (3 horas)

 Economía (3 horas)

 Latín (3 horas)

Risca cun X a opción elixida [1 h semanal]: 

 Relixión (1 hora)  Valores éticos (1 hora)
TRANSPORTE ESCOLAR 

Empresa ....................................... Liña ............................................................. Parada ............................................  

BORRADOR
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IES PLURILINGÜE PINTOR COLMEIRO 

As Ferreiras, s/n • 36540 SILLEDA (Pontevedra) 
Telf. 986 580904  •  Fax 986 581069  
Correo-e: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es 
Web: www.iespintorcolmeiro.org 

1º Bacharelato | 2020/2021 | Ciencias 
Apelidos e nome: 

I. MATERIAS OBRIGATORIAS [18 h]. 

Lingua galega e literatura I (3 horas) 
Lingua castelá e literatura I (3 horas) 
Lingua inglesa I (3 horas) 

Filosofía (3 horas) 
Educación física (2 horas) 
Matemáticas I (4 horas) 

II. TRONCAIS DE OPCIÓN [8 h]. Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia.

 Bioloxía e Xeoloxía (4 h)        Debuxo Técnico I (4 h)         Física e Química (4 h)

III. ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E DE LIBRE CONFIGURACIÓN  [6 h].
Como podes expresar as túas preferencias?

1. Marcando unha das tres opcións e numerando por orde de preferencia os recadros de cada columna da opción
elixida. Poderás cursar unha materia de cada unha das columnas ou varias da mesma (un máximo de tres).

2. Numerando un máximo de dúas opcións e procedendo como indicamos no punto anterior.

 Opción 1 | Unha troncal non cursada (4 horas) + Unha materia específica de opción (2 horas)

 Bioloxía e Xeoloxía (4h)

 Debuxo técnico I (4 h)

 Física e Química (4 h)

 Cultura científica (2 h)

 Francés I (2 h)

 TIC I (2 h)

 Opción 2 | Unha materia de 3 horas + unha materia de 2 horas + unha materia de 1 hora 
          Por favor, non esquezas numerar todas as materias 

 Anatomía aplicada (3 h)

 Debuxo artístico I (3 h)

 Linguaxe e práctica musical (3 h)

 Tecnoloxía Industrial I (3 h)

 Cultura científica (2 h)

 Francés I (2 h)

 TIC I (2 h)

 Comunicación oral I (1 h)

 Lingua portuguesa I (1 h)

 Relixión (1 h)

 Opción 3 | Unha troncal non cursada (4 h) + dúas materias de 1 hora (2 h)

 Bioloxía e Xeoloxía (4h)

 Debuxo técnico I (4 h) 
 Física e Química (4 h)

 Comunicación oral I (1 h)

 Lingua portuguesa I (1 h)

 Relixión (1 h)
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1º Bacharelato | 2020/2021 | Ciencias sociais 
Apelidos e nome: 

I. MATERIAS OBRIGATORIAS [18 h].
Lingua galega e literatura I (3 horas) 
Lingua castelá e literatura I (3 horas) 
Lingua inglesa I (3 horas) 

Filosofía (3 horas) 
Educación física (2 horas) 
Matemáticas aplicadas ás CCSS I (4 horas) 

II. TRONCAIS DE OPCIÓN [8 h]. Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia.

 Economía (4 h)     Grego I (4 h)     Hª Mundo Contemporáneo (4 h)      Literatura Universal (4 h) 

III. ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E DE LIBRE CONFIGURACIÓN  [6 h].
Como podes expresar as túas preferencias? 

1. Marcando unha das tres opcións e numerando por orde de preferencia os recadros de cada columna da opción elixida.
Poderás cursar unha materia de cada unha das columnas ou varias da mesma (un mínimo de dúas e un máximo de tres). 

2. Numerando un máximo de dúas opcións e procedendo como indicamos no punto anterior.
cióecundaria obrig 

 Opción 1 | Unha troncal non cursada (4 horas) + Unha materia específica de opción (2 horas)

 Economía (4h)

 Grego I (4 h)

 Hª Mundo Contemporáneo (4 h)

 Literatura Universal (4 h)

 Cultura científica (2 h)

 Francés I (2 h)

 TIC I (2 h) 

 Opción 2 | Unha materia de 3 horas + unha materia de 2 horas + unha materia de 1 hora 
          Por favor, non esquezas numerar todas as materias 

 Anatomía aplicada (3 h)

 Debuxo artístico I (3 h)

 Linguaxe e práctica musical (3 h)

 Tecnoloxía Industrial I (3 h)

 Cultura científica (2 h)

 Francés I (2 h)

 TIC I (2 h)

 Comunicación oral I (1 h)

 Lingua portuguesa I (1 h)

 Relixión (1 h)

 Opción 3 | Unha troncal non cursada (4 h) + dúas materias de 1 hora (2 h)

 Economía (4h)

 Grego I (4 h) 
 Hª Mundo Contemporáneo (4 h) 
 Literatura Universal (4 h)

 Comunicación oral I (1 h)

 Lingua portuguesa I (1 h)

 Relixión (1 h)
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1º de Bacharelato | 2020/2021 |  Humanidades 
Apelidos e nome: 

I. MATERIAS OBRIGATORIAS [18 h].

Lingua galega e literatura I (3 horas) 
Lingua castelá e literatura I (3 horas) 
Lingua inglesa I (3 horas) 

Filosofía (3 horas) 
Educación física (2 horas) 
Latín I (4 horas) 

II. TRONCAIS DE OPCIÓN [8 h]. Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia.

 Economía (4 h)    Grego I (4 h)     Hª Mundo Contemporáneo (4 h)       Literatura Universal (4 h) 

III. ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E DE LIBRE CONFIGURACIÓN  [6 h].
Como podes expresar as túas preferencias? 
1. Marcando unha das tres opcións e numerando por orde de preferencia os recadros de cada columna da opción

elixida. Poderás cursar unha materia de cada unha das columnas ou varias da mesma (un mínimo de dúas e un 
máximo de tres). 

2. Numerando un máximo de dúas opcións e procedendo como indicamos no punto anterior.

 Opción 1 | Unha troncal non cursada (4 horas) + Unha materia específica de opción (2 horas)

 Economía (4h)

 Grego I (4 h)

 Hª Mundo Contemporáneo (4 h)

 Literatura Universal (4 h) 

 Cultura científica (2 h)

 Francés I (2 h)

 TIC I (2 h)

 Opción 2 | Unha materia de 3 horas + unha materia de 2 horas + unha materia de 1 hora 
           Por favor, non esquezas numerar todas as materias 

 Anatomía aplicada (3 h)

 Debuxo artístico I (3 h)

 Linguaxe e práctica musical (3 h)

 Tecnoloxía Industrial I (3 h)

 Cultura científica (2 h)

 Francés I (2 h)

 TIC I (2 h)

 Comunicación oral I (1 h)

 Lingua portuguesa I (1 h)

 Relixión (1 h)

 Opción 3 | Unha materia troncal non cursada (4 h) + dúas materias de 1 hora (2 h)

 Economía (4h)

 Grego I (4 h) 
 Hª Mundo Contemporáneo (4 h) 
 Literatura Universal (4 h) 

 Comunicación oral I (1 h)

 Lingua portuguesa I (1 h)

 Relixión (1 h)
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2º Bacharelato | 2020/2021 | Ciencias 
Apelidos e nome: 

I. MATERIAS OBRIGATORIAS [16 h]. 
Lingua galega e literatura II (3 horas), Lingua castelá e literatura II (3 horas), Lingua inglesa II (3 horas), Historia de 
España (3 horas), Matemáticas II (4 horas) 

II. TRONCAIS DE OPCIÓN [8 h]. Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia.

 Bioloxía (4 h)     Debuxo Técnico II (4 h)     Física (4 h)  Xeoloxía (4 h)  Química (4 h)

III. ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E DE LIBRE CONFIGURACIÓN  [8 h]. Numera segundo a túa preferencia.

 Opción 1 (dúas materias de tres horas + dúas materias de unha hora ou unha materia de dúas horas)

Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia 

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h)

 Debuxo artístico II (3 h)

 Francés II (3 h)

 Fundamentos da administración e xestión (3 h)

 Historia da música e da danza (3 h)

 Imaxe e son (3 h)

 Psicoloxía (3 h)

 Tecnoloxía industrial II (3 h)

 TIC II (3 h)

Se queres cursar dúas, numéraas todas segundo preferencia 
 Actividade física e saúde (1 h) 
 Comunicación oral II (1 h)

 Lingua portuguesa II (1 h)

 Reforzo Matemáticas II (1 h)

 Relixión católica (1 h) 
Se queres cursar unha, numera por orde de preferencia 

  Métodos estatísticos e numéricos (2 h)  
  Xeografía e historia de Galicia (2 h) 

 Opción 2  (unha materia de catro horas + unha materia de tres horas + unha materia de unha hora)

Troncal non elixida (4 h): 

 Bioloxía (4 h)     
 Debuxo Técnico II (4 h)    
 Física (4 h)

 Historia da filosofía (4 h)

 Xeoloxía (4 h)

 Química (4 h)

Cursarás unha. Numéraas todas por orde 
de preferencia 

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h) 

 Debuxo artístico II (3 h)

 Francés II (3 h)

 Fundamentos da administración e xestión (3 h) 

 Historia da música e da danza (3 h)

 Imaxe e son (3 h)

 Psicoloxía (3 h)

 Tecnoloxía industrial II (3 h)

 TIC II (3 h)

Cursarás unha. Numéraas todas 
por orde de  preferencia 

 Actividade física e saúde (1 h) 
 Comunicación oral II (1 h)

 Lingua portuguesa II (1 h)

 Reforzo Matemáticas II (1 h)

 Relixión católica (1 h)
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2º Bacharelato | 2020/2021 | Ciencias sociais 
Apelidos e nome: 

I. MATERIAS OBRIGATORIAS [20 h].
Lingua galega e literatura II (3 horas), Lingua castelá e literatura II (3 horas), Lingua inglesa II (3 horas), Historia de 
España (3 horas), Historia da filosofía (4 horas), Matemáticas aplicadas ás  CCSS II (4 horas)

II. TRONCAL DE OPCIÓN [4 h]. Cursarás unha. Numéraas todas por orde de preferencia.

 Economía de empresa (4 h)       Xeografía (4 h)       Grego II (4 h)            Historia da arte (4 h)

III. ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E DE LIBRE CONFIGURACIÓN  [8 h].  Numera segundo a túa preferencia.

 Opción 1 (dúas materias de tres horas + dúas materias de unha hora ou unha materia de dúas horas)

Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia 

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h)

 Debuxo artístico II (3 h)

 Francés II (3 h)

 Fundamentos da administración e xestión (3 h)

 Historia da música e da danza (3 h)

 Imaxe e son (3 h)

 Psicoloxía (3 h)

 Tecnoloxía industrial II (3 h)

 TIC II (3 h)

Se queres cursar dúas, numéraas todas segundo preferencia 
 Actividade física e saúde (1 h) 
 Comunicación oral II (1 h)

 Lingua portuguesa II (1 h)

 Reforzo Matemáticas Apl II (1 h)

 Relixión católica (1 h) 
Se queres cursar unha, numera por orde de preferencia 

  Métodos estatísticos e numéricos (2 h)  
  Xeografía e historia de Galicia (2 h) 

 Opción 2  (unha materia de catro horas, unha materia de tres horas e unha materia de unha hora)

Troncal non elixida (4 h): 

 Economía de empresa (4 h)   
 Xeografía (4 h)     
 Grego II (4 h)

 Historia da arte (4 h)

Cursarás unha. Numéraas todas por orde 
de preferencia 

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h) 

 Debuxo artístico II (3 h)

 Francés II (3 h)

 Fundamentos da administración e xestión (3 h) 

 Historia da música e da danza (3 h)

 Imaxe e son (3 h)

 Psicoloxía (3 h)

 Tecnoloxía industrial II (3 h)

 TIC II (3 h)

Cursarás  unha. Numéraas todas 
por orde de  preferencia 

 Actividade física e saúde (1 h) 
 Comunicación oral II (1 h)

 Lingua portuguesa II (1 h)

 Reforzo Matemáticas II (1 h)

 Relixión católica (1 h)
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2º de Bacharelato | 2020/2021 |  Humanidades 
Apelidos e nome: 

I. MATERIAS OBRIGATORIAS [20 h]. 
Lingua galega e literatura II (3 horas), Lingua castelá e literatura II (3 horas), Lingua inglesa II (3 horas), Historia de 
España (3 horas), Historia da filosofía (4 horas), Latín II (4 horas) 

II. TRONCAL DE OPCIÓN [4 h]. Cursarás unha. Numéraas todas por orde de preferencia.

 Economía de empresa (4 h)      Xeografía (4 h)      Grego II (4 h)        Historia da arte (4 h)

III. ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E DE LIBRE CONFIGURACIÓN  [8 h]. Numera segundo a túa preferencia.

 Opción 1 (dúas materias de tres horas + dúas materias de unha hora ou unha materia de dúas horas)

Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia 

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h)

 Debuxo artístico II (3 h)

 Francés II (3 h)

 Fundamentos da administración e xestión (3 h)

 Historia da música e da danza (3 h)

 Imaxe e son (3 h)

 Psicoloxía (3 h)

 Tecnoloxía industrial II (3 h)

 TIC II (3 h)

Se queres cursar dúas, numéraas todas segundo preferencia

 Actividade física e saúde (1 h) 
 Comunicación oral II (1 h)

 Lingua portuguesa II (1 h)

 Relixión católica (1 h) 

Se queres cursar unha, numera por orde de preferencia 

  Métodos estatísticos e numéricos (2 h)  
  Xeografía e historia de Galicia (2 h) 

 Opción 2  (unha materia de catro horas, unha materia de tres horas e unha materia de unha hora)

Troncal non elixida (4 h): 

 Economía de empresa (4 h) 
 Xeografía (4 h)     
 Grego II (4 h)

 Historia da arte (4 h)

Cursarás unha. Numéraas todas por orde 
de preferencia 

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h) 

 Debuxo artístico II (3 h)

 Francés II (3 h)

 Fundamentos da administración e xestión (3 h) 

 Historia da música e da danza (3 h)

 Imaxe e son (3 h)

 Psicoloxía (3 h)

 Tecnoloxía industrial II (3 h)

 TIC II (3 h)

Cursarás unha. Numéraas todas 
por orde de  preferencia 

 Actividade física e saúde (1 h) 
 Comunicación oral II (1 h)

 Lingua portuguesa II (1 h)

 Reforzo Matemáticas II (1 h)

 Relixión católica (1 h)
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