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ESTUDOS NOS QUE SE MATRICULA  ::  2º BACHARELATO (LOMCE) 
Troncais Xerais: Lingua Castelá e Literatura II, Lingua Galega e Literatura II, Primeira Lingua Estranxeira II, Historia 
de España(Total 12 horas)  Inglés    Francés 
Troncais de opción  Ciencias  Humanidades  Ciencias Sociais 

4 horas Matemáticas II 
 

Latín II 
Historia da filosofía 

Matemáticas aplicadas ás CCSS II 
Historia da filosofía 

 
Total 2 materias 
 (8 horas) 

 Física    ou      Bioloxía 
 Química ou  Xeoloxía ou  Debuxo técnico II  Xeografía ou   Historia da arte ou   Economía da empresa 

ITINERARIOS - Materias Específicas e Libre configuración (8 horas cada un) 

Numerar os diferentes itinerarios por orde de preferencia 

 Fundamentos de administración e xestión (3), Métodos estatísticos e numéricos (2), Psicoloxía* (3) 
  

 Hábitos de Vida Saudable (2), Métodos estatísticos e numéricos (2), Relixión Católica (1), Psicoloxía* (3) 
 Hábitos de Vida Saudable (2), Métodos estatísticos e numéricos (2), Relixión Católica (1),TIC II (3) 

  

 Op Historia Filosofía (4), Dialéctica e Oratoria (1), Psicoloxía* (3) 

 Op Historia Filosofía (4), Dialéctica e Oratoria (1), TIC II (3) 

  

 Psicoloxía*  (3), Dialéctica e Oratoria (1), Hábitos de Vida Saudable (2), Relixión Católica (1), Reforzo l ingua castelá (1) 

 Psicoloxía*  (3), Dialéctica e Oratoria (1), Hábitos de Vida Saudable (2), Relixión Católica (1), Comunicación oral en inglés (1) 

* Psicoloxía: Sección bilingüe en inglés 

 

Para que se lle asigne unha materia troncal é necesario que haxa un mínimo de 5 solicitudes. Se non as hai, 
asignaríase outra troncal. 

Para que se lle asigne unha materia específica ou de libre configuración é necesario que haxa un mínimo de 10 
solicitudes.  
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