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O ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO 



ESQUEMA SISTEMA EDUCATIVO LOMCE



http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/itinerarios.html



Onde estamos…

Ano académico Implantación

CURSO 2015-2016 1º, 3º ESO e 1º Bacherelato

Avaliación individualizada final EP**

CURSO 2016-2017 2º, 4º ESO e 2º Bacherelato

Programas de mellora de aprendizaxe

e rendemento en 2º ESO

Avaliación final etapa (4º ESO)**

Avaliación final Bacherelato** 

** Cambios sen regular de xeito normativo



Avaliación individualizada final de 
Educación Primaria

Proba externa ao centro.

Posúe carácter informativo e orientador.

Comprobará o grao de adquisición da competencia lingüística, da competencia matemática
e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como o logro dos obxectivos da
etapa.

O nivel obtido por cada alumno/a farase constar nun informe. Os resultados expresaranse
para cada unha das competencias: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Ben (B), Notable (NT)
e Sobresainte (SB).

Enlace RD 1058/2015, de 20 de noviembre. (BOE 28/11/15).
Enlace. Resolución 18 abril de 2016  

que regula a avaliación individualizada de 3º EP e avaliación final de Educación Primaria. 

Proba muestral

http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD 1058-2015 Pruebas Evaluacion Final Primaria.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160426/AnuncioG0164-210416-0003_es.html


EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBRIGATORIA



 É unha etapa educativa obrigatoria e  gratuita (12-16 
anos)

 Organízaxe en materias, que poderán agruparse en 
ámbitos de coñecemento

 Comprende 2 ciclos: 

 - 1º: de tres cursos (1º, 2º, 3º)

 - 2º, dun curso (4º)

E.S.O



CONDICIÓNS DE ACCESO Á E.S.O.

 Todos os alumnos/as que superen a E.P.

 Alumnos/as que aínda non superadas todas as
aprendizaxes, estas non sexan un obstáculo para seguir
satisfactoriamente a nova etapa.

 Alumnado que teña esgotadas as medidas de repeticións



ASIGNATURAS
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1º

-Bioloxía e Xeoloxía

-Xeografía e Historia

-Lingua Castelá e Literatura

-Matemáticas

-1ª Lingua estranxeira

2º

-Física e Quimica

-Xeografía e Historia

-Lingua Castelá e Literatura

-Matemáticas

-1ª Lingua estranxeira

3º

-Bioloxía e Xeoloxía

-Física e Quimica

-Xeografía e Historia

-Lingua Castelá e Literatura

-1ª Lingua estranxeira

Unha destas como opcionais:

-Matemáticas orientadas ao Ensino
académico

-Matemáticas orientadas ao Ensino
aplicado
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Educación Física 

Relixión ou Valores éticos

En función da regulación e da oferta educativa, un mínimo dunha e un máximo de catro das seguintes materias, que
poderán ser diferentres en cada un dos cursos:

Cultura Clásica, Educación Plástica,Visual e Audiovisual,Iniciación á Actividdae Emprendedora e Empresarial, Música,
Segunda Lingua Estranxeira, Tecnoloxía, Relixión e Valores éticos

L.

C.

Lingua galega e Literatura

Os alumnos poderán cursar algunha área máis neste bloque

LIBRE CONFIGURACIÓN



- ESTILOS DE VIDA SAUDABLES
- PROGRAMACIÓN
- INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO 

DA INFORMACIÓN

(a elexir unha)



Exención da segunda lingua estranxeira

O alumnado de 1º e 2º con dificultades continuadas no proceso de 
aprendizaxe (materias lingüísticas), poderá quedar exento de cursar a 
materia de Segunda Lingua Estranxeira.

 Recibirán reforzo educativo.

 É necesario informe  (realizado polo titor/a de 6º EP coa colaboración 
DO)



ASIGNATURAS    4º  Non serán vinculantes as opción cursadas en 3º ESO

Mínimo de 10 alumnos/as // 10-5 autorización da Xefatura Territorial

Opción Ensino Académico para inicio de BACHARELATO Opción Ensino Aplicado  para inicio de FORMACIÓN 
PROFESIONAL

T

R

O

N

C

A

I

S

-Xeografía e Historia

-Lingua Castelá e Literatura

-Matemáticas orientadas ao Ensino académico

-1ª Lingua estranxeira

Alomenos dúas materias de opción entre.

-Bioloxía e Xeoloxía

-Economía

-Física e Quimica

-Latín

-Xeografía e Historia

-Lingua Castelá e Literatura

-Matemáticas orientadas ao Ensino aplicado

-1ª Lingua estranxeira

Alomenos dúas materias de opción entre.

-Ciencias aplicadas á Actividdae profesional

-Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial

-Tecnoloxía
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Educación Física 

Relixión ou Valores éticos

En función da regulación  e da oferta educativa, dúas materias:

Artes escénicas e Danza,Cultura Centífica,Cultura Clásica, Educación Plástica,Visual e Audiovisual, Filosofía, 
Música, Segunda Lingua Estranxeira,Tecnoloxías da Información e da Comunicación, unha materia do 
bloque de asignaturas troncais non cursada polo alumno

L.

C.
Lingua galega e Literatura

Os alumnos poderán cursar algunha área máis neste bloque

LIBRE CONFIGURACIÓN



AVALIACIÓN
 É contínua e diferenciada segundo as materias que

compoñen o curriculo.

 Está destinada a controlar o progreso dos alumnos/as e a
adoptar as medidas necesarias para superar as
dificultades que se atopen.

 Avalíanse os obxectivos e as competencias.

 A información é trimestral.

 Hai exames en Setembro para recuperar as materias non
superadas en Xuño.



AVALIACIÓN E PROMOCIÓN NA ESO

 Superar todas as materias do curso.

 Pódese promocionar con dúas materias non superadas;
con tres ou máis , REPÍTESE.

 Consello orientador ao final de cada curso da ESO



AVALIACIÓN E PROMOCIÓN NA ESO

 CONSELLO ORIENTADOR

Ao final de cada un dos cursos,entrégase un informe 
sobre:

 Grao do logro dos obxectivos

 Adquisición das competencias

 Proposta do itinerario máis axeitado ou

- Programa de Mellora da aprendizaxe

- Formación profesional Básica



Programas de Mellora do Aprendizaxe e 

Rendemento
Medida extraordinaria de atención á diversidade

 Os Programas de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento poderanse cursar

a partir de 2º da ESO e teñen como finalidade:

 facilitar a adquisición de competencias do 1º ciclo EP

 consisten nunha metodoloxía específica a través dunha organización de

contidos, actividades prácticas e, no seu caso, de materias diferentes as

establecidas con carácter xeral, coa finalidade de que os alumnos/as poidan

cursar cuarto da ESO pola vía ordinaria e obter o título de Graduado en

Educación Secundaria Obrigatoria.

 Poderán ter acceso a ditos programas os alumnos que, presentando

dificultades de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo,

repetiran algún curso en calquera etapa e unha vez cursado 1º da ESO non

estean en condicións de promocionar a 2º curso. Neste caso o programa

desenvolverase ao longo dos cursos de 2º e 3º.; tamén , unha vez cursado

2º no estean en condicións de promocionar a 3º. Neste caso, só cursarían

o 3º curso.; por último, os rapaces que cursando 3º, no estean en

condicións de promocionar a 4º, poderán incorporarse excepcionalmente a

un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir 3º.



TITULACIÓN

 Ao finalizar o 1º ciclo,entrégase o

“Certificado de estudos cursados”. (ou ao finalizar
2º da ESO se o alumno/a pasa a un ciclo de Formación
Profesional Básica)

 Ao finalizar o 2º ciclo (4º), e despois de pasada a
avaliación individualizada, entrégase o

“Titulo de graduado na educación secundaria
obrigatoria”.

**Todo o alumnado obterá o 
mesmo título da ESO



Avaliación individualizada en 4º ESO

 Poden presentarse aqueles alumnos e alumnas
que obtiveran avaliación positiva en todas as
materias, ou ben negativas nun máximo de dúas
sempre que non sexan simultáneamente Lingua
Castelá e Literatura, e Matemáticas

 As probas realízaas o MEC para todo o sistema
educativo español, e aplica e corrixe profesorado
externo ao Centro.

 Para obter o Título requírese unha puntuación
igual ou superior a 5 puntos sobre 10.

Proba muestral
Non terá efectos académicos



Formación Profesional Básica

Condicións:

 Ter cumpridos 15 anos.

 Ter cumprido o 1º ciclo da ESO ou ,excepcionalmente,ter cursado o 

2º curso da ESO.

Duración: 2 anos 

Titulación: ”Profesional básico ”  correspondente ao estudado.

** Título de graduado na ESO

 Garantiza as ensinanzas para obter a Cualificación de Nivel I do 

catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.

 Permite ó acceso aos ciclos formativos de Grao medio



https://prezi.com/tyn6onem9ms8/lomce-paso-a-

paso-educacion-secundaria-obligatoria/

http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce

Guía LOMCE portal educativo Xunta

https://prezi.com/tyn6onem9ms8/lomce-paso-a-paso-educacion-secundaria-obligatoria/
http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce


PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA





PRAZO DE RESERVA PRAZA EN CENTRO 
ADSCRITO: 1-15 /02

SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN CENTRO 
NON ADSCRITO : 1-20 /03

PRAZO DE  MATRÍCULA: 
25 xuño– 10 xullo



http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/


IES FRANCISCO AGUIAR

As clases desenvólvense de luns a venres de 8,45 a 
14,15. 
Ademáis os martes hai clase pola tarde de 16,15 a 18 h.
A distribución das clases ao longo da mañá é o seguinte:

- dúas clases de 50 minutos cada unha.
- recreo de 15 minutos.
- outras dúas clases de 50 minutos.
- recreo de 15 minutos
- dúas novas clases.

Cada materia está impartida por un profesor ou 
profesora diferente.

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfranciscoaguiar/


UNHA NOVA ETAPA



DIFERENZAS NA ENSINANZA COA PRIMARIA

MOITAS CLASES DIFERENTES 
CADA DÍA.

O PROFESORADO DA CLASE EN 
MOITOS CURSOS, A MOITOS 

NENOS E NENAS.

MOITOS PROFESORES 
DIFERENTES



A ESO é un camiño a unha progresiva maduración 

intelectual e autonomía no coñecemento

OS VOSOS FILLOS E FILLAS 
TÉÑENSE QUE FACER MÁIS

RESPONSABLES E 
AUTÓNOMOS



PREPARAR OS
DEBERES,

REPASAR OS APUNTES FACER TRABALLOS

:É FUNDAMENTAL O 

TRABALLO PERSOAL DIARIO

ESTUDIAR

TRABALLO ACTIVO NA AULA



Fragmento da película “El Patito Feo y Yo”.

DIFERENZAS NO DESENVOLVEMENTO 

PERSOAL

https://youtu.be/oJbU2Tta6Ws

https://youtu.be/oJbU2Tta6Ws


RECOMENDACIÓNS 
CARA A NOVA ETAPA



FALAR, ESCOITAR E COMPRENDER

PRECISAN DO VOSO CONTROL

TER ESPECTATIVAS POSITIVAS SOBRE 
ELES/ELAS E SOBRE OS ESTUDIOS



FOMENTAR HÁBITOS DE ESTUDO 

CONTACTO FRECUENTE CO IES

IMPLICÁDEVOS NAS SÚAS 
ACTIVIDADES E GUSTOS





DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  - CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN


