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1. Que é a ESO? 
 

A ESO (Educación Secundaria Obrigatoria) é unha nova etapa educativa  a continuación da 
Educación  Primaria, que  se  cursa  dende  os  12  ós  16  anos.  Estrutúrase  en  dous  ciclos:  o 
primeiro ciclo consta de tres cursos (1º, 2º e 3º),  e  o segundo ciclo consta dun só curso, 4º de 
ESO. 

 

1º ciclo: 

1º de ESO: cúrsase con 12 ou 13 anos 

2º de ESO: cúrsase con 13 ou 14 anos 

3º de ESO: cúrsase con 14 ou 15 anos 

2º ciclo: 

4º de ESO: cúrsase con 15 ou 16 anos 
 
 

As finalidades desta etapa educativa son: 

1.   Adquirir unha cultura básica. 
2.   Formarse como cidadáns, cos seus dereitos e obrigas. 
3.   Desenvolver hábitos de estudo e de traballo. 
4.   Prepararase para incorporarse a estudos posteriores. 

 
 
 

2. As materias que se estudan en ESO: 
 

En cada curso da ESO hai un conxunto de materias chamadas troncais (xerais e opcionais), 
específicas e de libre configuración. 
 
En 1º ESO hai que escoller a 1ª Lingua Estranxeira entre Inglés ou Francés, elección que manterá 
durante toda a etapa. 

 
En cada curso de ESO deberás escoller entre Relixión ou Valores Éticos, e poderás cambiar 
esta opción cada ano, se o desexas. 
 
Tamén deberás escoller unha materia de libre configuración en 1º e 2º de ESO, das que che 
oferta o centro: 

 
Materia de libre configuración de 1º: 

 Reforzo de Inglés (só para o alumnado que cursa 1ª Lingua Estranxeira Inglés) 

 Reforzo de Francés (só para o alumnado que cursa 2ª Lingua Estranxeira Francés) 

 Oratoria 
 Igualdade de Xénero 
 Obradoiro de Música 

 

Materia de libre configuración de 2º: 

 Reforzo de Inglés 

 Teatro en Francés 
 Reforzo en Física e Química 
 Reforzo de Física e Química Bilingüe (Francés)

 Investigación e tratamento da información 



Caderno  de información académica 6º de Primaria     2020 
                               (Dto. Orientación IES Moncho Valcarce) 

3 

 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
1)   Bioloxía e Xeoloxía (4h) 
2)   Xeografía e Historia (3h) 
3)   Lingua Castelá e 

Literatura (4h) 
4)   Lingua Galega e Literatura 

(4h) 
5)   Matemáticas (5h) 
6)   Primeira Lingua 

Estranxeira  (Inglés ou 
Francés)(3h) 

7)   Educación Física (2h) 
8)   Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual (2h) 
9)   Segunda Lingua 

Estranxeira  (Francés ou 
Inglés) (2h) 

10) Titoría (1h) 
 

ELIXIR UNHA:
 Reforzo de Inglés(1h) 

 Reforzo de Francés(1h) 

 Oratoria(1h) 

 Obradoiro de Música(1 h) 
 Igualdade de Xénero (1 h) 



ELIXIR UNHA: 
Relixión (1h) 
Valores Éticos (1h) 

1)   Física e Química (3h) 
2)   Xeografía e Historia (3h) 
3)   Lingua Castelá e 

Literatura (3h) 
4)   Lingua Galega e 

Literatura (3h) 
5)   Matemáticas (5h) 
6)   Primeira Lingua 

Estranxeira (Inglés ou 
Francés)(3h) 

7)   Educación Física (2h) 
8)   Música (2h) 
9)   Tecnoloxía (3h) 
10) Segunda Lingua 

Estranxeira (Francés ou 
Inglés)(2h) 

11) Titoría (1h) 
 

ELIXIR UNHA:
Reforzo de Inglés(1h) 

Teatro en Francés(1h) 

Reforzo en Física e Química(1h)   

Reforzo en Física e Química Bilingüe 

(Francés)(1h)  

Investigación e tratamento da 
información(1h) 

 

ELIXIR UNHA: 
 Relixión (1h)  
 Valores Éticos (1h) 

1)   Bioloxía e Xeoloxía  (2h) 
2)   Física e Química (2h) 
3)   Xeografía e Historia (3h) 
4)   Lingua Castelá e Literatura 

(3h) 
5)   Lingua Galega e Literatura 

(3h) 
6)   Primeira Lingua Estranxeira 

(Inglés ou Francés) (3h) 
7)   Educación Física (2h) 
8)   Música (2h) 
9)   Tecnoloxía (2h) 
10) Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual (2h) 
11) Titoría (1h) 

 
ELIXIR UNHA: 

Matemática académicas (4h) 
Matemáticas aplicadas (4h) 

 

ELIXIR UNHA: 
2ª Lingua Estranxeira  
(Francés ou Inglés) (2h) 

Cultura Clásica (2h) 

 
ELIXIR UNHA: 

Relixión (1h) 
Valores Éticos (1h) 

 

 
 

A continuación podes ver como se  organiza o primeiro ciclo no noso instituto: 
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En 4º de ESO deberase escoller novas materias e ademais unha das dúas alternativas: 

1. Ensinanzas académicas: Orientadas a alumnado que quere estudar bacharelato. 

2. Ensinanzas aplicadas: Orientadas a alumnado que quere estudar ensinanzas de formación 
profesional. 

 

 

 
3. O contido das materias de 1º de ESO: 

 

No IES Moncho Valcarce ofrecemos en 1º ESO 5 materias de libre configuración, das cales só cursarás 
unha delas: 

    Reforzo de Inglés (só para alumnado que cursa 1ª Lingua Estranxeira Inglés) 

    Reforzo de Francés (só para alumnado que cursa 2ª Lingua Estranxeira Francés) 

    Oratoria 

    Igualdade de Xénero 

    Obradoiro de Música 

 
 

Reforzo de Inglés 
 
A materia de Reforzo de Inglés está ofertada só para aquel alumnado que está cursando 1ª Lingua 
Estranxeira Inglés. Ten como principal finalidade axudar a reforzar as competencias de alumnado que 
teña algunha dificultade con este idioma. A avaliación desta materia non se verá reflexada cunha nota 
numérica nos boletíns de avaliación. A cualificación reflectirase como parte da nota da materia de 1ª 
Lingua Estranxeira Inglés, nos termos que acorde a correspondente programación didáctica. 
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Reforzo de Francés 
 
A materia de Reforzo de Francés está ofertada só para aquel alumnado que está cursando 2ª Lingua 
Estranxeira Francés. Ten como principal finalidade axudar a reforzar as competencias de alumnado que 
teña algunha dificultade con este idioma. A avaliación desta materia non se verá reflexada cunha nota 
numérica nos boletíns de avaliación. A cualificación reflectirase como parte da nota da materia de 2ª 
Lingua Estranxeira Francés, nos termos que acorde a correspondente programación didáctica. 

 
Oratoria 

 

Arte de falar en público para participarmos na mellora colectiva e democrática da realidade, para 
configurarmos a nosa traxectoria académica e profesional, e para fortalecermos unha imaxe propia 
positiva ante nós mesmos/as e ante as demais persoas. 

 

Esta materia contribúe a desenvolver destrezas vinculadas coas competencias de comunicación 
lingüística, xa que permite unha extraordinaria mellora das destrezas comunicativas, sobre todo das 
de carácter oral; as competencias sociais e cívicas, pois a oratoria carece de sentido se non é para 
participar de xeito eficaz e construtivo na vida social e profesional; e a competencia do sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor, pois a oratoria fomenta a proactividade, o autocoñecemento e a 
autoestima. 
 
O traballo realizado na aula será fundamentalmente práctico e centrado na oralidade e na exposición 
de textos propios. 

 

Os contidos da materia distribúense en catro bloques: 

 

 O primeiro bloque, "O discurso persuasivo", pretende ofrecerlle ao alumnado un primeiro 
achegamento a mostras representativas de discursos breves ou de fragmentos de discurso de 
índole persuasiva. Pór en práctica as destrezas fundamentais da comprensión de lectura e de 
escoita comprensiva e valorar os procedementos construtivos e elocutivos do discurso 
persuasivo. 

 
 No segundo bloque, "Elaboración do discurso persuasivo", trata de desenvolver destrezas de 

procura e tratamento da información, de comprensión lectora e de expresión escrita. Un 
coñecemento adecuado do tema do discurso, conseguido grazas á investigación e á aplicación 
de técnicas de traballo intelectual, é fundamental para adquirir a autoconfianza que todas as 
persoas precisan para falar ante un auditorio; unha estrutura clara e ordenada do discurso e un 
manexo axeitado da lingua e das técnicas da retórica son atributos necesarios de calquera 
discurso oral eficaz. 

 No terceiro bloque, "A presentación do discurso persuasivo": xestión emocional do/da orador/a, 
control da conduta asociada ás emocións negativas, emprego de soportes audiovisuais e 
informáticos que serven de apoio ao discurso. 


 O cuarto bloque, "Oratoria, valores e educación emocional": habilidades persoais e sociais 

imprescindibles para o diálogo desde o respecto e a convivencia: a autoconfianza, a empatía e a 
asertividade, empregar a palabra e as técnicas da retórica e da oratoria para presentar proxectos, 
achegas, opinións ou refutacións en foros diversos nos que poida participar (xuntanzas no ámbito 
escolar, asociativo, etc.) ou en simulacións de foros institucionais ou profesionais (intervencións 
de tipo político, profesional, académico, etc.). 
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Igualdade de Xénero 

 

Con esta materia preténdese concienciar o alumnado para que actúe de xeito crítico ante as 
situación de desigualdade que percibe, no seu contorno e fóra del, e para que recoñeza as relación 
interpersoais desde a natural diversidade de xénero, sexo e orientación sexual, como parte dunha 
realidade plural e enriquecedora, onde non hai lugar para discriminación ou exclusións de ningún tipo. 

 
A materia céntrase nalgúns temas básicos para a consecución da igualdade de xénero: a 

construcción das identidades sexuais e de xénero, as relación afectivas, a igualdade de oportunidades 
fronte á discriminación e as causas e solución á violencia machista. 

 

Obradoiro de Música 

 

A materia de Obradoiro de Música concíbese como unha continuación da formación musical 
recibida polo alumnado na educación primaria, que lle permitirá ampliar e desenvolver en contextos 
diversos os coñecementos e capacidades para gozar da música como creador/a, como intérprete e 
como oínte. 

 
A interpretación vocal e instrumental son os dous eixos arredor dos cales se organiza esta 

materia; está estruturada en bloques diferenciados nos cales se alterna a escoita activa e a 
interpretación, que deben ser presentados nas actividades de ensino e aprendizaxe relacionándose 
entre si, pois estas actividades compleméntanse, interactuando e reforzándose mutuamente e, en 
todo momento, introducirase a linguaxe dunha forma eminentemente práctica. 
     
 

4. Titoría: 
 

Cada grupo na Educación Secundaria Obrigatoria ten asignado un profesor titor/a que ten as 
seguintes funcións: 

 

 Coordinar a avaliación e o proceso de aprendizaxe do alumno. 
 Servir  de  canle  de  comunicación  entre  os  alumnos  e  os  demais  membros  da 

comunidade educativa. 
 Orientar aos alumnos  nas opcións académicas e profesionais máis acordes coas súas 

capacidades e intereses. 
 Informar ás familias do desenvolvemento do alumno no centro. 

 Asesoramento na formación dixital. 
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O profesor titor/a ten unha hora de reunión semanal co seu grupo de alumnos para realizar un 
seguimento da clase. Tamén se dedicará esa hora semanal a realizar actividades titoriais 
relacionadas con valores, técnicas de estudo, orientación académica, etc.. 
O titor/a ten asignada unha hora a semana para reunirse cos pais/nais. 

O titor/a tamén ten asignada unha hora a semana para reunirse e 
coordinarse co orientador/a . 
Dependendo do  curso,  realízanse  unha  serie  de  programas  e  actividades  propostas  polo 
Departamento de Orientación: 
 Técnicas de estudo 
 Habilidades sociais 
 Convivencia 

 Orientación vocacional 

 Programa básico de adaptación á ensinanza virtual. 
 

O teu titor/a será unha figura moi importante ao longo da ESO, e aínda que cambiará en cada 
curso, será a persoa que mellor te coñeza e a quen debes acudir cada vez que precises algún 
tipo de axuda ou información. Ó chegar ó Instituto,   o teu titor ou titora axudarache a 
resolver todas as dúbidas que teñas, e será o teu guía para integrarte e adaptarte ao novo 
centro. 
 

5. Avaliación e Promoción de curso: 
 

Consiste en valorar se o alumnado acada os obxectivos educativos establecidos nas diferentes 
materias. Esta valoración (que se reflexa nas notas) realízase trimestralmente polo profesorado 
do grupo, coordinados polo titor/a. Os resultados que se fan constar no Libro de Escolaridade 
son os de final de Curso. 

 

A valoración exprésase igual que en primaria, mediante estas cualificacións numéricas: 
 

Sobresaínte: 9 ou 10 
Notable: 7 ou 8 
Ben: 6 
Suficiente: 5 
Insuficiente: 4, 3, 2, 1 

 

 
 
 

O alumno/a deberá ter aprobadas todas as materias para promocionar de curso cunha nota 

mínima  de  5.  Como norma xeral, só  se  poderá  promocionar  de curso  cun  máximo  de  2  

materias  suspensas, sempre que non sexan Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas 

simultaneamente. 
 

As materias pendentes de cursos anteriores contan tamén para a promoción. 

Na ESO pódese repetir un total de dúas veces en toda a etapa. 

Ao rematar cada un dos cursos de ESO cada alumna ou alumno recibirá un Consello Orientador 
do equipo docente con recomendacións sobre o itinerario a seguir no curso seguinte e o informe 
do grao de consecución das competencias. 
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6. Recuperacións: 
 

Se na avaliación ordinaria de xuño suspendes algunha materia deberás presentarte aos exames 

de recuperación en SETEMBRO. 
 

No caso de promocionar ao seguinte curso con algunha suspensa deberás intentar recuperala 

tamén no curso seguinte nos termos que te indique o plan de recuperación de materias 

pendentes. 
 
 

7. Titulación: 
 

Unha vez  rematada  a  ESO, o alumnado obterá o título de Graduado en Secundaria que 
permite o acceso ós seguintes estudos: 

    Bacharelato (2 cursos) 

    Formación profesional de grao medio (2 cursos) 

    Ensinanzas especiais: de artes plásticas e deseño e ensinanzas deportivas. 
 

8. Medidas de atención á diversidade: 
 

Ao longo de cada curso de ESO o instituto organizará diferentes medidas de atención á 

diversidade para axudar ao alumnado no caso de que presente dificultades de aprendizaxe, 

sempre que demostren interese por aprender e superarse. Estas medidas serán propostas polo 

profesorado e poden ser: 
 

 Exención de 2ª lingua 
estranxeira en 1º e 2º. 

 Adaptacións curriculares das 
materias. 

    Reforzos. 

    Agrupamentos. 

    Desdobramentos. 

 
 Apoio  por  parte  da  profesora  de 

apoio. 

 Medidas  de  aprendizaxe  da  lingua 
para o alumnado procedente do 
estranxeiro. 

 
 

9. Avaliación inicial: 
 

Nas primeiras dúas semanas de clase, en todos os cursos de ESO, realizaranse actividades de 

avaliación inicial nas materias, co fin de coñecer os niveis de  partida do alumnado. O fin desta 

avaliación é adaptar as materias ás necesidades das alumnas e alumnos.  

 
 

10. Os horarios do instituto 
 

Terás un total de 32 sesións semanais de 50´ distribuídas da seguinte maneira.  A hora 

de entrada é ás 8:30 e a de saída ás 14:10. No IES terás unha tarde que será o luns, de 16:20 a 

18:00h. Ao longo da mañá haberá dous recreos de 20 minutos. Un ás 10:10 e outro ás 12:10. 
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11. Estrutura do sistema educativo 
 

Por último presentámosche a estrutura do sistema educativo:   
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12. Recomendacións para ter éxito na ESO: 
 
 
 

A ESO é unha etapa máis, e como 

todos os estudos ten a súa 

dificultade se non te organizas ben. 

Podes ter en conta estas 

recomendacións que che axudarán 

a ter éxito dende o comezo: 
 

 
 
 

1º  Utiliza a túa axenda:  Mellor anotar todo (tarefas, datas, dúbidas, ...) nunha axenda que 

nunha simple libreta. A axenda deberá acompañarte sempre e debes ter a axenda disponible 

na mesa de clase e na mesa de estudo. No noso IES igual que no cole temos a nosa propia 

axenda que aprenderemos a utilizar na hora de titoría. 
 

2º Organiza o tempo de estudo na casa:  Dende o primeiro día de clase elabora un 

horario de estudo, reserva tempo non só para facer os deberes senón tamén para repasar, 

adiantar traballos, lectura de libros. Ten en conta as outras actividades que realizas para que o 

horario sexa realista, pero tamén debe ser flexible, debes revisalo todas as semanas e 

modificalo se fai falta. 
 

3º Estuda un pouquiño cada día:  A dedicación diaria e tranquila aos estudos é a mellor 

medida  para  ter  éxito. Repasa o que se deu  na clase ese día. Todas as semanas convén 

adicarlle un par de sesións de estudo a cada materia. 
 

4º Atender  na clase e levar os apuntes ó día: Aproveita o tempo na clase, atende ás 

explicacións do profesor/a, mantente activo/a, pregunta, pide axuda ao profesorado ou aos 

compañeiros. Cando estudes unha materia procura lembrar o que se explicou na clase. 
 

5º Prepara os  exames  con  antelación: En  secundaria  non  terás  exames  con  moita 

frecuencia, fundamentalmente celébranse en decembro, marzo e xuño. Ademais podes ter 

máis dun exame nun mesmo día. Se o deixas para o final terás moita materia acumulada e non 

che dará tempo a estudala. Estuda a diario como se tiveras un exame de cada materia cada 

semana, así estarás sempre preparado/a e relaxado/a 
 

6º Realiza un estudo activo: Estudar pode resultar aburrido se te dedicas só a ler ou 

memorizar. Aplica diferentes técnicas para manterte activo/a e concentrado/a. Lembra este 

método: 
 

1. Pre - Lectura ou lectura rápida. 
2. Lectura lenta e comprensiva. 
3. Subliñado. 
4. Esquema. 
5. Memorización do esquema. 
6. Repaso.
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COMPROBA O QUE SABES: 
 
 
 
 

1. Cantos ciclos hai en ESO? 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

2. Cales son os requisitos para promocionar de curso? 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

3. Cantas veces se pode repetir en total? 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

4. Cantas horas de clase hai cada día? 
 

...................................................................................................................................................................... 
 

5. Que temas se dan na titoría semanal? 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

6. Cal é a finalidade da avaliación inicial na ESO? 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

7. Que se pode estudar despois da ESO? 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

8. Que materia desexas escoller en 1º de ESO? 
 

 
............................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Rúa Xosé Mª Penabad López s/n 
 

Tel: 881930055 
 

Email: 
 

                                                

ies.monchovalcarce@edu.xunta.es 
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