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I. TRONCAIS XERAIS [14 h]. Estas materias cursaranse obrigatoriamente. 

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) 

II. TRONCAIS DE MODALIDADE [12 h]. Cursaranse tres, unha con carácter obrigatorio e outras dúas a elixir. 
Teñen unha carga lectiva de catro horas semanais  

a. Troncal de modalidade obrigatoria: Matemáticas I (4 horas)  

b. Troncais de modalidade a elixir. Cursarás dúas. Numéraas 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]. Escolle unha opción e numera por orde de 
preferencia os recadros de cada columna da opción elixida. Cursarás unha materia de cada unha das 
columnas (un mínimo de dúas e un máximo de tres). 

  

 Opción 1 (Se prefires cursar tres materias de dúas horas, deixa en branco a primeira columna) 

 Bioloxía e Xeoloxía (4h)  Cultura científica (2 h) 

 Debuxo técnico I (4 h)  Francés (2 h) 

 Física e Química (4 h)  TIC (2 h) 

  

  

 Opción 2 (Se prefires cursar dúas materias de tres horas, deixa en branco as columnas 2ª e 3ª) 

 Anatomía aplicada (3 h)  Libre configuración (1 h)  Cultura científica (2 h) 

 Debuxo artístico I (3 h)  Relixión (1 h)  Francés (2 h) 

 Linguaxe e práctica musical (3 h)   TIC (2 h) 

 Tecnoloxía Industrial I (3 h)   

   

 Opción 3 (Numera por orde de preferencia as materias da primeira columna) 

 Bioloxía e Xeoloxía (4h) Libre configuración (1 h) Relixión (1 h) 

 Debuxo técnico I (4 h) [obrigatoria nesta opción] [obrigatoria nesta opción] 

 Física e Química (4 h)   

Este documento ten carácter vinculante. Asínao antes de entregalo. 
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I. TRONCAIS XERAIS [14 h]. Estas materias cursaranse obrigatoriamente. 

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) 

II. TRONCAIS DE MODALIDADE [12 h]. Cursaranse tres, unha con carácter obrigatorio e 
outras dúas a elixir. Teñen unha carga lectiva de catro horas semanais  

a. Troncal de modalidade obrigatoria: Matemáticas aplicadas a CCSS I (4 horas)  

b. Troncais de modalidade a elixir. Cursarás dúas. Numéraas 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]. Escolle unha opción e numera por orde de 

preferencia os recadros de cada columna da opción elixida. Cursarás unha materia de cada unha das columnas (un 
mínimo de dúas e un máximo de tres). 

cación secundaria obrig 

 Opción 1 (Se prefires cursar tres materias de dúas horas, deixa en branco a primeira columna) 

 Debuxo técnico I (4 h)  Cultura científica (2 h) 

 Economía (4h)  Francés (2 h) 

 Grego I (4 h)  TIC (2 h) 

 Hª Mundo Contemporáneo (4 h)  

 Literatura Universal (4 h)  

  

 Opción 2  (Se prefires cursar dúas materias de tres horas, deixa en branco as columnas 2ª e 3ª) 

 Anatomía aplicada (3 h)  Libre configuración (1 h)  Cultura científica (2 h) 

 Debuxo artístico I (3 h)  Relixión (1 h)  Francés (2 h) 

 Linguaxe e práctica musical (3 h)   TIC (2 h) 

 Tecnoloxía Industrial I (3 h)   

   

 Opción 3 (Numera por orde de preferencia as materias da primeira columna) 

 Debuxo técnico I (4 h) Libre configuración (1 h) Relixión (1 h) 

 Economía (4h) [obrigatoria nesta opción] [obrigatoria nesta opción] 

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

 Literatura Universal (4 h) 

Este documento ten carácter vinculante. Asínao antes de entregalo. 
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I. TRONCAIS XERAIS [14 h]. Estas materias cursaranse obrigatoriamente. 

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) 

II. TRONCAIS DE MODALIDADE [12 h]. Cursaranse tres, unha con carácter obrigatorio e 
outras dúas a elixir. Teñen unha carga lectiva de catro horas semanais  

a. Troncal de modalidade obrigatoria: Latín I (4 horas)  

b. Troncais de modalidade a elixir. Cursarás dúas. Numéraas 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]. Escolle unha opción e numera por orde de 

preferencia os recadros de cada columna da opción elixida. Cursarás unha materia de cada unha das 
columnas (un mínimo de dúas e un máximo de tres). 

 

 Opción 1 (Se prefires cursar tres materias de dúas horas, deixa en branco a primeira columna) 

 Debuxo técnico I (4 h)  Cultura científica (2 h) 

 Economía (4h)  Francés (2 h) 

 Grego I (4 h)  TIC (2 h) 

 Hª Mundo Contemporáneo (4 h)  

 Literatura Universal (4 h)  
  

 Opción 2  (Se prefires cursar dúas materias de tres horas, deixa en branco as columnas 2ª e 3ª) 

 Anatomía aplicada (3 h)  Libre configuración (1 h)  Cultura científica (2 h) 

 Debuxo artístico I (3 h)  Relixión (1 h)  Francés (2 h) 

 Linguaxe e práctica musical (3 h)   TIC (2 h) 

 Tecnoloxía Industrial I (3 h)   
   

 Opción 3 (Numera por orde de preferencia as materias da primeira columna) 

 Debuxo técnico I (4 h) Libre configuración (1 h) Relixión (1 h) 

 Economía (4h) [obrigatoria nesta opción] [obrigatoria nesta opción] 

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

  Literatura Universal (4 h) 

Este documento ten carácter vinculante. Asínao antes de entregalo. 

PRE 
MATRICULA 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es

