
 

IES 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 de ESO | Curso 2015/2016 

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) 
Primeira lingua estranxeira (3 horas) 
Matemáticas (5 horas) 
Xeografía e Historia (3 horas) 
Bioloxía e Xeoloxía (4 horas) 

Educación física (2 horas) 
Segunda lingua estranxeira (2 horas) 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2 horas) 
Comprensión lectora e expresión oral I (1 hora) 
Titoría (1 hora) 

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

 Relixión católica (1 hora)     Repites curso?   Si  Non 

 Valores sociais e cívicos (1 hora)   

TRANSPORTE ESCOLAR 

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

Este sobre de matrícula foi elaborado cos datos subministrados no cadro de distribución horaria que a administración educativa deu  
a coñecer como borrador. En consecuencia, existe a posibilidade de que se produzan modificacións cando se publique o decreto oficial. 

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


 

IES 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 

2º de ESO | Curso 2015/2016 

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) ................................................................................................  

 

Elixir unha das seguintes opcións: 

   Relixión católica    Repito curso:   

   Atención educativa         Si    

            Non 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

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

 

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


 

IES 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 | Curso 2015/2016 

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 (Entre paréntese indícanse as sesións semanais): 

Lingua galega e literatura (3 horas) 
Lingua castelá e literatura (3 horas) 
Primeira lingua estranxeira (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 (Elixe unha e risca cun X): 

 Segunda lingua estranxeira (2 horas)    

 Cultura clásica (2 horas)   

Modalidade de matemáticas (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: 

 Relixión (1 hora) 

 Valores sociais e cívicos (1 hora) 

TRANSPORTE ESCOLAR 

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

Este sobre de matrícula foi elaborado cos datos subministrados no cadro de distribución horaria que a administración educativa deu  
a coñecer como borrador. En consecuencia, existe a posibilidade de que se produzan modificacións cando se publique o decreto oficial. 

Desexo participar no 
proxecto de seccións 
bilingües na materia de 
Educación física:  

 Si      Non 

 

Desexo participar no 
proxecto de seccións 
bilingües na materia de 
Física e Química:  

 Si      Non 

 

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


 

IES 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 

4º de ESO | Curso 2015/2016 

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) .....................................................................................................  

Elixir unha das seguintes opcións: 

 Relixión católica    Repito curso:  

 Atención educativa  Si      Non 

ELECCIÓN DE ITINERARIO: 

A     FÍSICA E Q. – BIOLOXÍA E X. – TECNOLOXÍA 

B     LATÍN – MÚSICA – [ INFORMÁTICA OU    PLÁSTICA ] 

MATERIAS OPTATIVAS (Só se cursará unha. Numéraas por orde de preferencia. As materias de Coñecemento do 
medio ambiente galego, Cultura clásica e Obradoiro de iniciativas emprendedoras só poderán ser cursadas nun 
dos dous cursos, terceiro ou cuarto): 

 2ª Lingua estr. (Francés)  Bioloxía e xeoloxía   Coñecemento do m. ambiente galego 

 Cultura clásica  Educación plástica e v.  Física e química 

 Informática  Latín  Música  

 Obradoiro de iniciativas emprendedoras  Tecnoloxía 

TRANSPORTE ESCOLAR 

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

Opción de Matemáticas:  

 A      B 

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


 

IES 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 | 2015/2016 | Ciencias 
Apelidos e nome: 

 
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]. 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 (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)  Comunicación oral I (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) Comunicación oral I (1 h) Relixión (1 h) 

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

 Física e Química (4 h)   
Este sobre de matrícula foi elaborado cos datos subministrados no cadro de distribución horaria que a administración educativa deu  
a coñecer como borrador. En consecuencia, existe a posibilidade de que se produzan modificacións cando se publique o decreto oficial. 

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


 

IES 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 | 2015/2016 | Ciencias sociais 
Apelidos e nome: 

 
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]. 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.

ción 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)  Comunicación oral I (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) Comunicación oral I (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 sobre de matrícula foi elaborado cos datos subministrados no cadro de distribución horaria que a administración educativa deu  
a coñecer como borrador. En consecuencia, existe a posibilidade de que se produzan modificacións cando se publique o decreto oficial. 

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


 

IES 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 de Bacharelato | 2015/2016 |  Humanidades 
Apelidos e nome: 

 
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  

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

2. 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]. 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 (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)  Comunicación oral I (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) Comunicación oral I (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 sobre de matrícula foi elaborado cos datos subministrados no cadro de distribución horaria que a administración educativa deu  
a coñecer como borrador. En consecuencia, existe a posibilidade de que se produzan modificacións cando se publique o decreto oficial. 

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


 

IES 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 

2º de Bacharelato | Curso 2014/2015 

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) ................................................................................................  

Elixir unha das seguintes opcións: 

 Relixión católica   Repito curso:  

 Atención educativa    Si      Non 

MATERIAS DE MODALIDADE (Cursaranse tres, incluída a obrigatoria. Numéraas por orde de preferencia. Para cursar as materias 

marcadas cun * ou II necesítase ter cursado a correspondente de 1º, cursala este ano como pendente ou acreditar coñecementos 

previos. Véxanse artigo 7º do Decreto 126/2008 -DOG 23/06/08- e artigo 3º da Orde de 24/06/2008 –DOG 27/06/08-): 

 CIENCIAS E TECNOLOXÍA   HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

Matemáticas II (obrigatoria)  Xeografía (obrigatoria) 

 Bioloxía *  Economía de empresa 

 CC. da terra e ambientais *  Grego II 

 Debuxo técnico II  Historia da arte 

 Física *  Latín II 

 Química *  Literatura universal 

 Electrotecnia *  Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 

 Tecnoloxía Industrial II 

MATERIAS OPTATIVAS (Só se cursará unha. Numéraas por orde de preferencia): 

 2ª Lingua estr. (Francés) *  Ética e filosofía do dereito  Filosofía da ciencia e tecnoloxía  

 Hª da música e da danza   Lit. galega do s. XX e da actual.   Mét. estatísticos e numéricos     

 Xeografía e hª de Galicia      Xeoloxía *                     Outra de modalidade: 

Materias pendentes de 1º:  

............................................. 

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