
TIPS
para o

inicio da
ESO

 

Se no transcurso do curso cres que algo
académico ou persoal te está

superando, BUSCA CON QUEN FALAR:
teus pais, a túa irmá maior, a titora

ou a orientadora do centro sempre son
boas opcións.

  

As actividades extracurriculares
son un escenario idóneo para explorar
os teus intereses, ser máis creativo,
relacionarte e aprender cousas novas,
APÚNTATE e APAIXÓNATE! As afeccións
da vosa vida concibiranse e asentaranse
neste momento: á literatura, á música, á
programación informática, ó teatro...

Non perdas tempo nas redes sociais,
queda en vivo e en directo co teu grupo

de iguais. O teu benestar,
autoestima e habilidades sociais

dependen diso.

 
Non te esquezas de reservar tempo libre

para ti, para relaxarte e 
NON FACER NADA.
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E sobre todo cre en ti, confía nas túas

posibilidades, só así chegarás tan lonxe
como nunca imaxinarías.



 

Pasas de ser dos maiores do cole ós
pequenos do insti: todo un cambio,
pero un CAMBIO POSITIVO, así que

RELÁXATE e desfruta esta nova etapa
educativa (que é parte do teu camiño

cara a vida adulta).
 

 

Estar nervioso os primeiros días é
completamente normal. RECORDA: a
maioría séntense coma ti. Para evitar esa
incomodidade inicial, anticípate:
- visitando previamente as instalacións
do instituto, 
- investigando na súa web,
- conversando cos coñecidos que xa son
alumnos e
- lendo o díptico informativo que che
facilitará o Departamento de Orientación 
do IES.

 

Para entrar con bo pé no insti: aprende
a ser puntual, a sorrir e a saudar.

 

deberes,
repasar,
traballos e/ou
lectura;

   

Máis materias, máis horas conlevan máis
traballo, máis esforzo.
ORGANÍZATE:
- fai un horario de estudio para:

- emprega unha AXENDA;
- estuda un pouquiño cada día;
- atende en clase;
- leva os apuntes ó día;
- prepara os exames con antelación; e
- realiza un estudo activo:

1º lectura rápida,
2º lectura lenta,
3º subliña,
4ºfai un esquema,
5º memoriza o esquema e
6ºrepasa.

 
Aínda que o comezo de curso se che

faga costa arriba, tamén será normal:
pasaches de andar en bicicleta con

rodas auxiliares (Primaria) a andar sen
elas (Secundaria), tes que gañar

seguridade! Sé paciente e persevera. O
traballo académico na ESO baséase no

aprendido en EP, sinxelamente son
coñecementos máis avanzados.

 

Co paso dos días terás que ser máis
INDEPENDENTE e RESPONSABLE, toma

esta nova etapa como un RETO no que é
gratificante chegar a ser capaz de

dominar tarefas máis complicadas do
que estabas acostumado.

 

 

Prepárate para aprender: IMPORTANTE:
1º almorzar moi ben, 
2º durmir suficiente e 
3º organizarse.

 

Conversa e comparte o día a día coa
túa familia, é necesario.


