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O PASO Á ESO  

 

Estimadas familias: 

Achegámonos ao fin deste curso e os vosos fillos/as están a piques de experimentar unha 

transición clave na súa vida: o paso a unha nova etapa, a Educación Secundaria 

Obrigatoria. Desde o Departamento de Orientación do CEIP Francisco Vales Villamarín 

queremos facervos chegar algunhas consideracións acerca desta nova etapa que 

esperamos sexan da vosa utilidade. 

 

A nova etapa: Educación Secundaria Obrigatoria 

A Etapa de Educación Secundaria Obrigatoria (12-16 anos) ten 4 cursos e organízase en materias 

distribuídas en dous ciclos: 

 O primeiro consta de 3 cursos escolares (1º, 2º, 3º) 

 O segundo ano consta dun ano (4º) que ten un carácter fundamentalmente propedeútico. 

 A finalidade da etapa é a de transmitir ao 

alumnado os elementos básicos da cultura, 

especialmente nos aspectos científicos, 

tecnolóxicos e humanísticos; afianzar 

hábitos de estudo e traballo e prepararlles 

para a incorporación a estudos posteriores e 

a inserción laboral, entre outros. 

Ao finalizar cada curso o equipo docente 

(Consello Orientador) realizará un informe 

sobre o logro de obxectivos e adquisición de  

competencias e recomendará o itinerario 

máis axeitado para cada alumno/a ou a 

inclusión a Programas de Mellora do 

Aprendizaxe e Rendemento ou Ciclos de 

Formación Profesional Básica. 
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Os Programas de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento poderanse cursar a partir de 2º da ESO e  

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. 

Promoción 

A avaliación do  proceso de aprendizaxe será continua, formativa e integradora. Os alumnos/as 

promocionarán de curso cando haxan superado todas as materias ou teñan avaliación negativa 

en dúas materias como máximo, que non sexan lingua castelá e y literatura ou matemáticas 

simultaneamente. 

De forma excepcional pódese promocionar con 3 suspensas si se dan de forma conxunta as 

seguintes condicións: 

 Dúas das materias suspensas non sexan Lingua castelá e literatura e matemáticas. 

 O equipo docente considere que o alumno/a ten expectativas favorables de recuperación 

e que a promoción beneficiará a súa evolución académica. 

 Se apliquen as medidas de atención educativa no  consello orientador. 

Pódese repetir o mesmo curso unha vez e  dúas veces máximo na etapa. Si a 2ª repetición 

prodúcese en 3º o 4º curso prolongarase un ano o  límite de idade. Excepcionalmente pódese 

repetir dúas veces 4º curso si non se repetiu nunca antes. 

  Titulación  

Ao remate da etapa obterase o Título en Educación Secundaria Obrigatoria. 

Para o alumnado que non acada a titulación entregarase un certificado 

de estudos cursados, ou ao finalizar 2º da ESO se o alumno pasa a un 

ciclo de Formación Profesional Básica. 
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Recomendacións para a nova etapa 

A Educación Secundaria é unha etapa educativa que implica unha maior dificultade (pola súa 
organización, materias, maior número de profesorado…) e esixe un traballo máis intenso. 
Coincide coa adolescencia, período de cambios no desenvolvemento emocional e físico. Por todo 
isto será fundamental que os pais esteades ao carón dos vosos fillos/as para FALAR, ESCOITAR e 
COMPRENDER. 

 

  

 

Os rapaces nesta etapa buscan unha maior liberdade, a súa 
propia identidade, solicitan unha maior autonomía e independencia, e ás veces o fan a través do 
enfrontamento e oposición aos adultos. Os iguais exercen unha gran influencia e xurden novos 
intereses. 

Neste proceso vital é preciso que os pais sigades a ser un referente de autoridade, fixando límites 
claros desde o respecto e escoita atenta das súas opinións, e que incrementedes a comunicación 
con eles mantendo unha relación cálida e, á vez,  esixente. Deixádelle o seu propio espazo pero 
controlando desde a distancia 

Debedes transmitirlles aos vosos fillos/as que estudiar é bo para o seu futuro, e que confiades 
neles e no seu esforzo. Se queren máis liberdade deben demostrar que son responsables en 
todos os aspectos da súa vida en xeral, e nos estudos en particular. 

Para axudarlles nesta responsabilidade compre fomentar hábitos de estudo na casa, 
asegurándolles un bo lugar para estudiar,  marcando un  tempo diario de estudo, axudándolle na 
planificación de tempo de estudo e nas materias que lles costan pero sen facerlles as tarefas. 
Compre ensinarlles a combinar o tempo de estudo co descanso e ocio de xeito equilibrado. 

Será moi positivo  o contacto frecuente co titor/a, así como participar nas actividades de centro. 
Debedes levar un control das faltas de asistencia dos vosos fillos/as, así como das súas amizades. 

Valorade e premiade o esforzo día a día e motivalo para acadar resultados positivos. 
Implicádevos nas súas actividades e gustos, pero evitando ser “colega” dos vosos fillos/as. 

Debedes  estar atentos aos cambios experimentados polo voso fillo/a (de humor, de conduta, costumes). 
Falade destes cos vosos fillos/as, cos mestres e co Departamento de Orientación do Instituto. 

 

Boa viaxe e moita sorte nesta nova etapa.  

 

 



 O PASO Á ESO | CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN 

 


