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ETAPA DE SECUNDARIA A 

ADOLESCENCIA 

Cambios máis relevantes nesta nova Etapa :  

1. Comenza unha nova etapa con cambios madurativos que afectan á área persoal, de relación, da propia imaxe e 

do propio cambio de Centro Educativo 

2. Necesidade de comprensión e de apoio, dunhas normas claras e adecuadas e unha boa comunicación 

3. Aspectos psicolóxicos e sociais : 

● Cambio de comportamento : oposición, ideas esaxeradas ou radicais en certos temas, cambios nos 

gustos e na estética, no estado de ánimo, ensimismamento…

● Cambio de amizades, intereses, pensamentos, actividades… 

● Inseguridade ante a súa nova imaxe : preocupación polo aspecto físico ( ropa, peinado…) 

● Elevada ansiedade ante comentarios sobre  a súa personalidade, aspecto e capacidade…..

● Importancia das relacions con distintos grupos de amigos :protexense, acompañanse, 

apoianse,amosan afecto e aceptación, identificanse como grupo 

● Cambio nas materias, nos horarios de entrada e saída, nos espazos e instalacións, no Profesorado, 

na forma de avaliar, na organización, dinámica e funcionamento do Centro Educativo
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1º ESO 
2º ESO 

3º ESO 
4º ESO 

ORGANIZACIÓN DA ETAPA DA 

ESO



DATOS DE 

INTERESE   

A ESO é unha etapa educativa que constituie, xunto coa Educación  Primaria 

e os CFGB, a EDUCACIÓN BÁSICA 

Esta Etapa comprende catro cursos académicos e organizase en materias e 

ámbitos 

O 4º curso terá carácter orientador tanto para os estudos post-obrigatorios

como para a incorporación á vida laboral.



O alumnado ó longo dos tres cursos académicos cursará diversas materias comúns

e alomenos un dos tres cursos cursará a materia de Tecnoloxía e Dixitalización

Ademáis, no conxunto dos tres cursos cursarán algunha materia optativa, que

tamén poderá configurarse como un traballo monográfico ou un proxecto

interdisciplinar ou de colaboración cun servizo á Comunidade

En 4º ESO o alumnado cursara materias comúns, elexir tres materias entre materias

enumeradas e unha ou materias optativas .Estas poderán configurarse como un traballo

monográfico ou un proxecto de colaboración cun servizo á Comunidade.

Nalgún curso da ETAPA todo o alumnado cursará a materia de Educación en Valores

Cívicos e Éticos.



1-Competencia en Comunicación Lingüística

2-Competencia Plurilingüe

3-Competencia Matemática en Ciencia Tecnoloxía

e Enxeñaría

4- Competencia Dixital

5-Competencia persoal, social e de aprender

a aprender

6- Competencia Cídadá

7-Competencia Emprendedora

8-Competencia en Concienciación e expresión culturais.

8 COMPETENCIAS CLAVE E O PERFÍL DE SAÍDA Ó
FINALIZAR A ENSINANZA BÁSICA  



MATERIAS1ºESO

MATERIAS SESIÓNS SEMANAIS

Bioloxía e Xeoloxía 3

Xeografía e Historia 3

Educación física 2

Lingua Galega e Literatura 3 

Lingua Castelá e Literatura 3

Matemáticas 4

1ª Lingua extranxeira: Inglés 3

2ª Lingua extranxeira: Francés 2

Educación Plástica, Visual eAudiovisual 2

Relixión católica / Proxecto
Competencial

1

Tecnoloxía e Dixitalización 3

Disposición do Centro : Reforzo de 
Lingua Inglesa / Reforzo de hábitos 
saludables 

2

Titoría 1 h



2ªLinguaextranxeira:

Francés
Xeografía e

Historia

EducaciónPlástica,

Visual eAudiovisual Biooxía eXeoloxía

MATERIASdos tres primeiros cursos 

da ESO a  cursar?
1ª Lingua 

estranxeira : Inglés 

Matemáticas       L.. e  Liiiteratura  

Castelá Música

Físicae  

Química Tecnoloxía

Liingua  e  Literatura 

Galega 



Tecnoloxía e Dixitalización  Educación

Física 

Traballlo 

monográfico Proxecto 

interdisciplinar 

MATERIAS dos tres primeiros cursos 

da ESO a  cursar ?
Proxecto de 

colaboración cun 

servizo á 

Comunidade 

Reliliixión / E. V alores ,                                   Cultura 

Cívicos e  Éticos                                                   Clásica 

Unha  materia para  o 

desenvolvemento da  CD 



Estas materias poderían cambiar se o Centro

Educativo o estima necesario en función das

especialidades do Profesorado que as imparta

Escolle a que resulte máis atractiva. Ambas son

impartidas en Inglés Materias optativas :

Tecnoloxía e Dixitalización 

Disposicion do Centro 



Atencióneorientación  

individual

● Actividades didácticas grupais

● EleccióndeDelegados/as

● Organizaciónetécnicas deestudo

● Orientaciónacadémica

● Obradoiros: habilidades sociais, 

acosoescolar,redessociais,  

consumo, primeiros auxilios,  

prevención deadicións.....
PAT (ProgramaAcción

Titorial)

ATITORÍANAESO

02

01

1Horasemanal detitoría  (a

persoatitoradogrupoé  

nomeada aprincipio de  

curso)

03
Orientacióngrupal

04



OUTROS ASPECTOS BÁSICOS DE

FUNCIONAMENTO

AULA

En 1º ESO, o alumnado ten unha

aula na que se imparten todas as

materias, coa excepción de

Educación Física e Educación

Plástica Visual eAudiovisual .

FALTASASISTENCIA

Se non se pode asistir ás clases

hai que xustificar as faltas de

asistencia.

FONDOSOLIDARIODE

LIBROS

Se queres ter máis información sobre

Fondo Solidario de Libros e axudas para o

material escolar,podesconsultaren:

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/


Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:30-9:20

9:20-10:10

10:10- 10:30 1º RECREO

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-12:30 2º RECREO

12:30-13:20

13:20-14:10

14:10-16:20 MEDIODÍA

16:20-17:10

17:10-18:00



Peroutilizaas novas 

liñas e  paradasdos

autobuses  doIESMoncho

Valcarce

Secheinteresa facer usodo  

servizodebus,debes  

comunicalo nonosocentro

O TRANSPORTE

ESCOLAR

01

Onosocentroeducativo  

NON dispóndeservizode  

BUSescolarpropio

02



AÍNDADESPISTAD@CONTÁMOSCHE!!!

EDIFICIOEINSTALACIÓNS

Atoparásunedificio maior econ moitas

aulas elaboratorios

MATERIAS

Comoxavimos, aumentaonúmero de  

materias etaménasúadificultado,oque  che 

obrigará a esforzarte un pouquiño máis.

PROFESORADO

Contarásconmaior número deprofes,  posto

queesfuncióndasúaespecialidade impartirán

diferentes materias.

Undesesprofesseráoteu titor outitora

COMPIS

Conservarás algúns cos quelevas dende  

pequeecoñecerás novas einteresantes  

persoas. Escolleredes delegad@ deaula que

seráovoso representante

HORARIIO

Comoxaviches, madrugarásunpouco  (8:30h)eas

clases teñenunhaduraciónde50 minutos.Todos

osdías terásclases demañá  eademais haberá

clase atardedosluns

NORMAS

CadainstitutotenassúasNormas(NOF),  que

regulanocomportamentodentrodo centro.

TodaaComunidade Educativa  debe

cumprilas paragarantir unha  convivencia

axeitada



AVALIACIÓN 

Realizase nas 

primeiras semanas 

co obxectivo de 

coñecer  os niveis 

de partida do 

alumnado e adaptar 

as diferentes 

materias 

INICIAL 

O período entre 

a 3ª avaliación

parcial e a final 

adicarase a act, 

de apoio, 

recuperación

,reforzo,  

ampliación, 

títoría. 

TRES 

AVALIACIÓNS 

PARCIAIS

FINAL 



OUTRAS CUESTIÓNS A TER EN CONTA NA AVALIACIÓN  : 

1-O Equipo Docente realizara un breve informe individualizado do alumnado con materias sen

superar para deseñar as actividades de recuperación 

2-O Equipo Docente levará a cabo a avaliación do alumnado de forma colexiada nunha única sesión

que terá lugar a final de curso. De non existir unanimidade nas decisións requerirase acordo

favorable da maioria simple

3-Promoverase o uso de diferentes instrumentos de avaliación variados, diversos e adaptados ás

diversas situacións de aprendizaxe que permitan a valoración obxectiva de todo o alumnado

asemade que os procesos de avaliación se adapten ás necesidades do alumnado con NEAE

4-Diferenciar entre AVALIACIÓN CONTINUA (permite detectar as dificultades no momento en

que se producen e incorporar as medidas adecuadas) E AVALIACIÓN PROGRESIVA ( aquela no

que en cada momento do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente traballado ao longo

del )



Con dúas materias sin superar  

(compútan tamén as de 

cursos anteriores)

O alumnado que promocione

con materias sen superar aó

curso seguinte deberá seguir un

PLAN DE REFORZO

A PROMOCIÓN DE 

CURSO 

01

Parapromocionar debes  superar

todasasmaterias
02

03
a)A media das materias nas que se estea

matriculado nese ano académico é igual o ou

superior a 5; b)Que a suma dos períodos lectivos 

semanais establecidos nas materias ou ámbitos 

con avaliación negativa non sexa superior a 10.  

c)Que o Equipo Docente considera beneficioso 

promocionar para a evolución académica  d)Que 

O Equipo Docente  estime  que hai expectativas 

favorables de recuperación 

e) Que o Equipo Docente considere que a natureza

das materias ou ámbitos non superadas lle

permiten seguir co éxito o curso seguinte

04

05

Ao finalizar 2º ESO 

entregaráselles ós pais/nais un  

CONSELLO

ORIENTADOR coa proposta

máis adecuada para continuar a 

súaformación,que poderá   ser  a 

súaincorporación a  un PDC  OU  

a un CFGB..

Ao finalizar 4º ESO 

entregaráselles ós pais/nais

outroCONSELLO

ORIENTADOR coa opción 

académica , formativa e persoal máis  

idónea 



, 

ASPECTOS IMPORTANTES 

ALUMNADO CON AC
Os referentes de avaliación no caso

do alumnado con AC serán os

incluídos no AC, sen que isto poida

impedirlle a promoción ao seguinte

curso ou a obtención do Título da

ESO

RELIXIÓN :
Deixa de ter unha asignatura

alternativa, segue sendo avaliable

e tampouco conta para becas ou

acceder a outros estudos. O

alumnado que non curse esta

materia NON poderá estudar

nada académico nesa sesión nin

avanzar no temario para non

discriminar ao resto,

REPETICIÓN:medida

excepcional e aplicarase tras

esgotar as medidas de reforzo

e apoio. Poderase repetir dúas

veces como máximo en todo

o ensino obrigatorio e,

excepcionalmente, poderanse

repetir a maiores en 4º ESO,

prolongando un ano máis o

límite de idade ( ata os 19

anos). O alumnado que repita

deberá seguir UN

PROGRAMA ESPECÍFICO

PERSONALIZADO



MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Desdobres

Adecuación das 

programacións

didácticas  

Adaptación 

dos tempos,….

Reforzo

educativo do 

Ptofesorado

Apoio do PT 

e/ou do /a AL 

Programa de 

reforzo

Adaptación 

Curricular 

Plan específico 

personalizado 

PMAR /PDC 

Atención 

educativa  pola

inasistencia 

Atención

educativa do

alumnado

estranxeiro

Exención en 

2LF 

Agrupamentos

Integración de

materias en

ámbitos



TITULACIÓN 

Poderase titular nestes dous casos : 

• Con todas as materias superadas 

• A media das materias nas que se

estea matriculado nese ano

académico é igual ou superior a 5 e o

Equipo Docente considera que

adquriu as Competencia e alcanzou

os obxectivos da Etapa.

O alumnado que remate 4º ESO sin titular

e superase o límite de idade poderá

realizar nos dous cursos segunites probas

ou actividades personalizadas

extraordinarias das materias que non

superase



Axudapersoal
Información
académica

Axudar na  
aprendizaxe da

tomade Coordinación
decisións titorese titoras

01 02 03 04

ODEPARTAMENTODEORIENTACIÓN

05

Asesoramento a
familas

ALGUNHAS

FUNCIÓNS



CONSELLOSPARAUNBORENDEMENTO

As sesións deestudo deben  
ser continuadas, con  
pequenos descansos

Busca o lugar de estudo  
axeitado, cadeiracon respaldo  
ematerial escolar

Coidaaalimentación, almorza  
benparaafronta axornada  
escolar, fai deporte…

Estudia todos osdías entre1hora
emediae2horas

Eviita os ruídos edistracións (TV,

móbil…)

Tenexpostoohorario de clases  
eocalendario deprobas

Prepara osexames con
antelación

Descansaedurmeunnúmerode
horas adecuado

Fai empregodaaxenda

escolar

Realiza unestudioactivo:empregao 
diccionario, tomanotas, apunta dúbidas, realiza  

esquemas, resumos,mapas conceptuais, le,  
realiza as tarefas escolaresdiarias…



OPAPELDASFAMILIAS

Fomentodaautoestima: poñemos 
foconas condutaspositivas e  

evitamoscomparacións

Fomentamos responsabilidade en  
tarefas dacasa,do insti,  

administracióntempode lecer…

Resolución positiva deconflitos:  
recoñecemento deemocións, xestión das  
mesmas, asertividade.Prediquemos co  

exemplo.

01 02 03 04 05
PAPEL

FAMILIAS

Acolaboración e implicación das familias son claves para a integración, desenvolvemento 

persoal e social do alumnado 

Lugar deestudo: axudamosaxerar unboambiente 
deestudo, facilitando condicións óptimas e

materiais necesarios.

Aactividadefísica eo tempodelecerr son
tamén imprescindibles

06

Novas tecnoloxías: controlno  
seu uso, límites, facilitando  

alternativas deocio e  
fomentandoactitudescríticas

Acompañamentonos cambios físicos e  
psicosociaiscon paciencia epositividade, 

alertafronte asinais deposibles  
dificultades



A  Asociaciónde Naise Pais

do nosoinstichámase

ANPARONSEL



ADEMAIS NO 

CENTRO HAI 

Ciclos  Formativos de Grao Superior  :  Familias de 
Administración e Finanzas e Mantemento

Electrónico (DUAL )
Ciclos Formativos de  Grao Medio : Familias de 

Informática e comunicacións , Electromecánica 
de vehículos ,Soldadura e Caldeiraría (DUAL )

Ciclos Formativos de Grao Básico : Perfís : 
Informática de oficina e Automocíón

Educación Secundaria de Persoas adultas –ESA 
(impartida polas tardes)

Escola oficial de idiomas : nivvel básico, intermedio e 
avanzando 



CONTACTOCOCENTRO

PÁXINAWEB

www.edu.xunta.es/centros/iescastrodauz

FACEBOOK

www.facebook.com/iescastrodauz/

CORREOELECTRÓNICO

ies.castrodauz@edu.xunta.es

AULAVIRTUAL

https://www.edu.xunta.gal/centros
/iescastrodauz/aulavirtual2/

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/castrodauz/

TELÉFONOS

881930001

650858937

http://www.edu.xunta.es/centros/iescastrodauz
http://www.facebook.com/iescastrodauz
mailto:ies.castrodauz@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastrodauz/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastrodauz/aulavirtual2/
https://www.instagram.com/castrodauz/


ESPERÁMOSVOS

IES PLURILINGÜE CASTRO DA UZ


