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Pre-Matrícula: 

3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria 
Ano académico: 

2018 / 2019 
 
 

Datos de identificación do alumno/a 

1º apelido: 
 

2º apelido: Nome: 

 
 

Solicitude de matrícula nas diferentes materias ofertadas polo centro 
 
Co obxecto de contribuír a unha maior e mellor organización por parte do centro, os/as solicitantes deberán indicar as materias que 
desexan cursar no nivel para o que solicitan praza, atendendo en todo caso á táboa que se presenta a continuación. 
 
Prégase sinalar con atención as materias elixidas no presente documento pois serán as mesmas da matrícula definitiva. 
 
Pódese consultar máis información sobre as materias específicas na páxina web do centro 
(http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana/), no apartado ALUMNADO. 
 

 
 

Observacións a ter en conta 
 

 A materia de primeira lingua estranxeira deberá coincidir obrigatoriamente coa do curso anterior. 
 

 Para constituír grupo nas diferentes opcións da materia de matemáticas (Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou 
Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas), requirirase un mínimo de 10 alumno/as. 
 

 Para constituír grupo nas diferentes materias específicas 2ª Lingua Estranxeira e Cultura Clásica, requirirase un 
mínimo de 10 alumno/as. 

 
 Ás materias elixidas engadiránselles de xeito automático, de ser o caso, as materias pendentes de cursos anteriores. 

 
 
 

3º curso de ESO 

Materias obrigatorias:   
Bioloxía e Xeoloxía 
Educación Plástica, Visual e 
Audiovisual 
Educación Física 

Física e Química Lingua 
Castelá e Literatura 
Lingua Galega e Literatura 
Música 

Tecnoloxía  
Xeografía e Historia 
1ª Lingua Estranxeira 
Titoría    

Primeira lingua estranxeira  
(sinalar cun “X” a opción elixida):  

Inglés     (     ) Francés     (     ) 

Ensinanzas de relixión  
(sinalar cun “X” a opción elixida): 

Relixión    (     ) Valores Éticos     (     ) 

Matemáticas 
(sinalar cun “X” a opción elixida): 

Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas    
(     ) 

Orientadas ás Ensinanzas Académicas     
(     ) 

Materias específicas 
(sinalar cun “X” a opción elixida): 

Cultura Clásica   (     ) 2ª Lingua Estranxeira     (     ) 

 
 

En Boiro, a .......... de .................... de .......... 
O/A alumno/a 

 
 

Asdo.: ___________________________ 

Nai / Pai / representante legal 
 
 

Asdo.: ___________________________ 
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