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PROGRAMA 

DE PREPARACIÓN 

PARA A ESO

CEIP “PEDRO ANTONIO CERVIÑO”

CAMPO LAMEIRO.
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1.   INTRODUCIÓN.

Como  parte  das  actuacións  encamiñadas  á  preparación  do 

alumnado  que  vai  rematar  a  súa  etapa  formativa  no  centro 

incorporándose ao instituto para iniciar no próximo curso a educación 

secundaria obrigatoria, e a  facilitar información e apoio ás familias 

que tamén se ven afectadas polos cambios que isto leva consigo, 

deseñase, en coordinación coa orientadora do IES XUNQUEIRA I, 

este  programa  que  se  desenvolve  en  dúas  fases  consecutivas  e 

complementarias.

2.   OBXECTIVOS.

2.1.  Facilitar  o  tránsito  da  etapa  de  educación  primaria  á  de 

educación secundaria.

2.2.  Facilitar  información ao alumnado e ás familias respecto das 

características e estrutura da nova etapa educativa.

2.3.  Proporcionar  ao  alumnado e ás familias  información sobre a 

oferta  educativa,  os  servizos  complementarios  e  o 

funcionamento xeral do IES XUNQUEIRA I .

3.   DESENVOLVEMENTO:

PRIMEIRA FASE:  Información xeral sobre a ESO e sobre o 

IES XUNQUEIRA I .

Esta fase, destinada ao alumnado e ás familias, desenvólvese 

no  propio  centro  por  parte  da  orientadora  do  colexio. 

Realizarase  no  terceiro  trimestre  e  informarase  de  asuntos 

relativos a:

- Estrutura do sistema educativo.

- Oferta educativa do citado IES.
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- Horarios lectivos.

- A atención á diversidade.

- Servizos complementarios que ofrecen.

- Actividades extraescolares.

- Criterios de promoción.

- Regulamento de réxime interno.

- Actuacións de acollida.

- E outros que poidan ser de interese.

SEGUNDA FASE: Visita ao IES XUNQUEIRA I

Ten por obxecto coñecer “in situ”o instituto. Estará coordinada 

polos dous departamentos de orientación e realizarase no mes 

de xuño.

 

4.   SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.

Tanto o profesorado implicado coma o DO avaliarán o grao de 

desenvolvemento de cada unha das fases, emitindo un informe no 

que se establezan, se proceden, as propostas de mellora.
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