
Itinerarios 
 

BACHARELATOS



1º Bacharelato
Materias troncais xerais
Filosofía (3 horas)                                                                                                                   
Lingua Estranxeira I  (3 horas)
Lingua Castelá e Literatura I (3 horas)
                                     
                                                                                

Ciencias
Troncal xeral
Matemáticas I (4 horas)

Troncais de opción (elixir dúas)
Física e Química (4 horas) 
Bioloxía e Xeoloxía (4 horas)       
Debuxo Técnico I (4 horas)

    Humanidades e Ciencias Sociais
Itinerario Humanidades        Itinerario Ciencias Sociais
                           Troncal xeral
Latín I (4 horas)          Matemáticas aplicadas 

       ás CCSS I (4 horas)
             

            Troncais de opción (elixir dúas )
Grego I (4 h.   )                 Literatura Universal (4 h.)
Economía (4 h.)                Hª do mundo Contemp. (4 h.) 

Modalidades

Materia de libre configuración
autonómica obrigatoria 

Lingua Galega e Literatura I (3 horas) 

Materia específica obrigatoria 
Educación Física (2 horas)

Materias específicas de opción e libre configuración
                (o alumnado escollerá materias ata unha carga horaria de 6 horas)

Específicas de opción ( elixir mínimo 2 e máximo 3)  Libre configuración autonómica

Análise musical I (3 h. )                Anatomía aplicada (3 h.)

Cultura científica (2 h.)                Debuxo artístico I (3 h.)

Linguaxe e práctica musical (3 h.)       Relixión (1 h.)  

2ª Lingua estranxeira I(2 h.)                    Volume (3 h.)

Tecnoloxía industrial I (3 h.)

Tecnoloxías da información e a comunicación I (2h.)

Unha materia troncal de opción non escollida (4 h.)

Antropoloxía (2 h.)

Literaturas hispánicas (2 h.)

Robótica (2 h.)

Coeducación para o Século XXI (2 h.)

Afondamento e/ou reforzo dalgunha materia (1 ou 2 h)

Artes
Troncal xeral
Fundamentos da arte I (4 h.)

Troncais de opción (elixir
dúas)
Hª Mundo Contemporaneo 
(4 horas) 
Literatura Universal (4 h.)
Cultura Audiovisual (4 h.)



2º Bacharelato
Materias troncais xerais
Hª de España (3 horas)                                                                                                                   
Lingua Estranxeira II  (3 horas) 
Lingua Castelá e Literatura II (3 horas)
                                     
                                                                                                                                   

Materias específicas de opción e libre configuración
                (o alumnado escollerá materias ata unha carga horaria de 8 horas)

 Específicas de opción ( elixir mínimo 2 e máximo 3)  Libre configuración autonómica e de
centro

Análise musical II (3 h.)           Hª da música e da danza (3 h.)

Debuxo artístico II (3 h.)                        Imaxe e son (3 h.)  

2ª Lingua estranxeira II (3 h.)               Psicoloxía (3 h.)

Fund. de adm. e xestión (3 h.)    Tecnoloxía industrial II (3 h.)

Técnicas expresión gráfico-plástica (3 h.)     Relixión (1 h.)  

Ciencias da terra e do medio ambiente (3 h.)

Tecnoloxías da información e a comunicación II (3h.)

Unha materia troncal de opción non escollida (4 h.)

Ética e filosofía do Dereito (2 h.)

Filosofía da ciencia e da tecnoloxía (2 h.)

Métodos estatísticos e numéricos (2 h.)

Xeografía e historia de Galicia (2 h.)

Patrimonio artístico-cultural de Galicia (2 h.)

Electrotecnia (2 h.)

Literatura galega do s. XX e da actualidade (2 h.)

Afondamento e/ou reforzo dalgunha materia (1 ou 2h.)

Ciencias
Troncal xeral
Matemáticas II (4 horas)

Troncais de opción (elixir dúas):
Física (4 horas)            
Química (4 horas) 
Bioloxía                        
Xeoloxía (4 horas) 
Debuxo Técnico II (4 horas)

    Humanidades e Ciencias Sociais
 Troncal xeral

Itinerario Humanidades     Itinerario Ciencias Sociais
Latín II (4 horas)       Matemáticas CCSS II (4 h.)

Troncal de opción obrigatoria
         Hª da filosofía (4 h.)                      

                       Troncais de opción (elixir unha)
Grego II (4 horas)                               Xeografía (4 horas)
Economía da empresa (4 horas)       Hª da arte (4 horas) 

  Modalidades

Materia de libre configuración autonómica
obrigatoria Lingua Galega e Literatura II (3 horas) 

Artes
Troncal xeral
Fundamentos da Arte II (4
horas)

Troncais de opción (elixir
dúas):
Cultura Audiovisual II (4 h.) 
Artes Escénicas (4 h.) 
Deseño (4 h.)
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