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IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

Solicitude de reserva de praza.             4º da ESO             Curso académico 2020/21. 
Datos da/o alumna/o. 

1º apelido: 2º apelido: Nome: 

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

Materias troncais. (mínimo 10 alumnos matriculados)              Sesións semanais.  
 Lingua castelá e literatura. 3 

 Primeira lingua estranxeira    Francés + Inglés 2ª L.E.  Inglés. (mesma opción 3º da ESO) 3 

 Xeografía e historia. 3 

 Iniciación ao 
Bacharelato de Ciencias. 

 Iniciación ao BTO de 
Humanidades e CC.SS. 

 Iniciación á Formación Profesional. 
 

 Matemáticas orientadas 
ás ensinanzas académicas. 

 Matemáticas orientada 
ás ensinanzas académicas. 

 Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
aplicadas. 

4 

 Bioloxía e xeoloxía.  Economía.  Tecnoloxía. 3 

 Física e química.  Latín.  *Iniciación á acti. emprende. e empresarial. 

 *Ciencias aplicadas á actividade profesional 
3 

• Titoría. 1 
*Elixir unha das opcións e, no seu caso, enumerar tódalas materias por orde de preferencia.         Total parcial: 20 

Materias específicas.  (mínimo 10 alumnos matriculados)             Sesións semanais.  
 Educación física. 2 

 * Opción relixiosa       Outras relixións.      Relixión católica.      Valores éticos. 1 

A cursar dúas. 
Enumera tódalas 
materias por orde 

de preferencia.  

 Cultura científica.  Educación plástica, visual e audiovisual. 3 
+ 
3 

 Música.  Tecnoloxías da información e a comunicación. 
 *2ª lin. estranxeira.   Francés.   Inglés.  (distinta da 1ª lingua estranxeira) 
 Troncal non cursada:  ______________________________________________. 

 *Elixir unha das opcións.                 Total parcial: 9 

Materias de libre configuración autonómica. (mínimo 10 alumnos matriculados)          Sesións semanais.  
• Lingua galega e literatura. 3 

Total parcial: 3 
                Total: 32 

 
Lexislación aplicable. 

• DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do BTO en Galicia. 
• (Pendente de publicación as instrucións para o curso académico 2020/21). 

Importante.  
• É imprescindible entregar este impreso debidamente cuberto antes das 14 horas do 30 de abril. 

        Asdo.:  A/O alumna/o. 
 
Pontevedra, ____ de marzo/abril do presente. 


