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2º Bacharelato | 2021/2022 | Ciencias
Apelidos e nome:
I.

MATERIAS OBRIGATORIAS [16 h].
Lingua galega e literatura II (3 horas), Lingua castelá e literatura II (3 horas), Lingua inglesa II (3 horas), Historia de
España (3 horas), Matemáticas II (4 horas)

II.

TRONCAIS DE OPCIÓN [8 h]. Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia.

 Bioloxía (4 h)  Debuxo Técnico II (4 h)  Física (4 h)  Xeoloxía (4 h)  Química (4 h)
III.

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E DE LIBRE CONFIGURACIÓN [8 h]. Numera segundo a túa preferencia.

 Opción 1 (dúas materias de tres horas + dúas materias de unha hora ou unha materia de dúas horas)
Cursarás dúas. Numéraas todas por orde de preferencia

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h)
 Debuxo artístico II (3 h)
 Francés II (3 h)
 Fundamentos da administración e xestión (3 h)
 Historia da música e da danza (3 h)
 Imaxe e son (3 h)
 Psicoloxía (3 h)
 Tecnoloxía industrial II (3 h)
 TIC II (3 h)
 Opción 2

Se queres cursar dúas, numéraas todas segundo preferencia

 Actividade física e saúde (1 h)
 Comunicación oral II (1 h)
 Lingua portuguesa II (1 h)
 Reforzo Matemáticas II (1 h)
 Relixión católica (1 h)
Se queres cursar unha, numera por orde de preferencia




Métodos estatísticos e numéricos (2 h)
Xeografía e historia de Galicia (2 h)

(unha materia de catro horas + unha materia de tres horas + unha materia de unha hora)

Troncal non elixida (4 h):

 Bioloxía (4 h)
 Debuxo Técnico II (4 h)
 Física (4 h)
 Xeoloxía (4 h)
 Química (4 h)
 Econo. de empresa (4 h)
 Grego II (4 h)
 Historia da arte (4 h
 Historia da filosofía (4 h)
 Xeografía (4 h)

Cursarás unha. Numéraas todas por orde
de preferencia

 Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h)
 Debuxo artístico II (3 h)
 Francés II (3 h)
 Fundamentos da administración e xestión (3 h)
 Historia da música e da danza (3 h)
 Imaxe e son (3 h)
 Psicoloxía (3 h)
 Tecnoloxía industrial II (3 h)
 TIC II (3 h)

Cursarás unha. Numéraas todas
por orde de preferencia

 Actividade física e saúde (1 h)
 Comunicación oral II (1 h)
 Lingua portuguesa II (1 h)
 Reforzo Matemáticas II (1 h)
 Relixión católica (1 h)
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2º de Bacharelato | Curso 2021/2022
Apelidos e 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: Repito curso: .............................................



Si



Non

