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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de reserva de praza       2º de bacharelato       curso académico 2023/24 
Datos da/o alumna/o 

1º apelido 2º apelido Nome 

Mail Teléfono móbil da/o responsable  _____ / ______ / ______ 

Materias comúns  (mínimo 5 alumnos matriculados)               sesións semanais 
Historia de España 3 
Historia da filosofía 3 
Lingua castelá e literatura II 3 
Lingua galega e literatura II  3 

Primeira lingua estranxeira II:   Francés    Inglés 3 

Materias de modalidade (mínimo 5 alumnos matriculados)               sesións semanais 

 Modalidade de   
     Ciencia e Tecnoloxía 

 Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais 
 

   Itinerario Humanidades    Itinerario de Ciencias Sociais 

 Matemáticas II 
 Matemáticas aplicadas as CC.SS.II 

Latín II Matemáticas aplicadas ás CC.SS.II 4 

 *Bioloxía 
 Física  

 Empresa e deseño de 
modelos de negocio 

 Grego II 

 Historia da arte 

 Xeografía 

 Empresa e deseño de 
modelos de negocio 

 Historia da arte 

 Xeografía 
2x4  Tecnoloxía  e enxeñaría II  

 Debuxo técnico II 
 Química 
 *Xeoloxía e ciencias ambientais 

Elixir unha das modalidades ou itinerarios e enumerar tódalas materias de modalidade por orde de preferencia total parcial 27 
* Bioloxía ou Xeoloxía e C.A. precisan Bioloxía e xeoloxía de 1º BTO  

Materias optativas  (mínimo 10 alumnos matriculados)               sesións semanais 

*Alternativas de relixión:  Relixión católica  Relixión evanxélica  Disposición de centro, titoría 1 

Enumera 
tódalas 

materias por 
orde de 

preferencia 

 Métodos estatísticos e numéricos  Psicoloxía 

 Tecnoloxías da información e comunicación II    (distinta da 1ª lingua estranxeira) 

 2ª lingua estranxeira II:   Francés   Inglés   Portugués 

 Modalidade non cursada (indicar cal): ________________________________ 
  Debuxo artístico II   Historia da música e da danza 

 Xeografía, historia, arte e patrimonio de Galicia 

4 

*Elixir unha das opcións                      total parcial 5 
Lexislación aplicable                   total 32 
• DECRETO 157/2022, do 15 d setembro, polo que se establecen a ordenación/currículo do BTO en Galicia 

Importante  É imprescindible entregar este impreso debidamente cuberto antes das 14 horas do 30 de abril 
        Asdo.:  A/O alumna/o 
 
Pontevedra, ____ de abril do presente 


