
IES Agra de 
Raíces. CEE

TRANSICIÓN 
EDUCACIÓN PRIMARIA- 

SECUNDARIA



OFERTA EDUCATIVA

• EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

• BACHARELATO:

• CIENCIAS 

• HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

• CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO:

• Coidados auxiliares de enfermaría 



HORARIO

 Entrada: 8:30 horas.

 2 recreos:10:10-10:25h e de 12:05-12:25h

 Saída:14:05 horas

 Tarde: luns de 16:30 – 18:10 horas

 Modificable en función de instrucións de 

Consellería para o curso 2020-2021



A ESO
UNHA NOVA ETAPA



CARACTERÍSTICAS DA 
ETAPA

• CATRO ANOS DE DURACIÓN

• PÓDESE REPETIR DÚAS VECES NA ETAPA E UNHA SOA 

VEZ CADA CURSO.

• OBRIGATORIA ATA OS 16 ANOS

• PRIMEIRO TÍTULO ACADÉMICO

• REQUISITO PARA CONTINUAR ESTUDOS DENTRO DO 

SISTEMA EDUCATIVO



1º ESO: Curso 2020/2021

1º DE ESO (LOMCE)

MATERIASMATERIAS HORAS

BIOLOXÍA E XEOLOXÍABIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4

XEOGRAFÍA E HISTORIAXEOGRAFÍA E HISTORIA 3

EDUCACIÓN FISICAEDUCACIÓN FISICA 2

EDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL E AUDIOVISUALEDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL E AUDIOVISUAL 2

LINGUA GALEGA E LITERATURALINGUA GALEGA E LITERATURA 4

  LINGUA CASTELÁ E LITERATURALINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA                                                             PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA                                                             3

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA ou  REFORZOSEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA ou  REFORZO 2

MATEMÁTICASMATEMÁTICAS 5

RELIXIÓN OU VALORES ÉTICOSRELIXIÓN OU VALORES ÉTICOS 1

TITORIATITORIA 1

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓNMATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN 1



ESIXENCIAS DA NOVA ETAPA

• Maior grao de autonomía

•    Dominio das técnicas 

básicas: lectura,    escritura 

e cálculo.

•    Hábitos de estudo

•    Técnicas de traballo 

persoal



AVALIACIÓN

AVALIACIÓN CONTINUA

● 3 AVALIACIÓNS E UNHA RECUPERACIÓN

                  - 1ª Avaliación: Decembro 

                  - 2ª Avaliación: Marzo

                  - 3ª Avaliación: Xuño

                  - Av extraordinaria: Setembro



PROMOCIÓN DE CURSO

● Superando todas as materias

● Cualificación negativa en 1 ou 2 materias, sempre 

que non sexan Lingua castelá  e  Matemáticas ou 

Lingua galega e Matemáticas simultaneamente

● Ao  promocionar con materias suspensas, éstas 

terán que recuperarse no curso seguinte.

● As materias pendentes de cursos anteriores tamén 

contan para a promoción



ESO: ORIENTACIÓN E TITORÍA

• A persoa  titora é unha figura central na orientación:

• Coordina ao equipo docenteCoordina ao equipo docente.

• Titoría presencial co grupo de alumnos/asTitoría presencial co grupo de alumnos/as: 1 hora semanal

• Comunicación coas familiasComunicación coas familias: 1 hora semanal de atención ás familias.

• O Departamento de Orientación: 

En xeral, deseña e coordina as actividades de orientación do centro.

Concretamente:

- Leva a cabo a detección e tratamento dos problemas de aprendizaxedetección e tratamento dos problemas de aprendizaxe 

- Orienta nas diversas saídasOrienta nas diversas saídas educativas e laborais 

- Asesora ao profesoradoAsesora ao profesorado en cuestións metodolóxicas e organizativas 

- Asesora ás familiasAsesora ás familias



REUNIÓN COA PERSOA TITORA

 As reunións co titor/a solicitaranse a través do 

alumno (ou da aplicación Abalar Móbil). As 

entrevistas cos demais profesores do grupo 

deben concertarse a través do titor/a

 Non se da cita a 10 días da avaliación.



FALTAS DE ASISTENCIA

 As faltas de asistencia do alumnado deben xustificarse 

no prazo de dous días hábiles dende a volta ao Centro. 

¡Moi Importante!

 Os alumnos/as teñen a obriga de asistir diariamente á 

clase, aínda que se celebren actividades 

complementarias ou extraescolares.



NORMAS BÁSICAS

Os dereitos e deberes do alumnado están recollidos no 

documento de NOFC.

Conduta disruptivas do alumnado:uso dos partes de faltas 

(graves e leves) e da aula de convivencia. Tres faltas 

leves: unha grave

Asistencia e puntualidade.

Uso adecuado das instalacións.

Teléfono móbil no centro apagado, e a poder ser, evitar 

traelo.



APLICACIÓN ABALAR 
MÓBIL

UTILIDADES:

- Poden consultar as faltas dos seus/súas fillos e 

fillas

- Poden ver as notas

- Poden solicitar cita cos titores (sempre que o titor 

se atope dado de alta)

- Poden xustificar as faltas dos seus fillos/as 

(sempre que o titor se atope dado de alta)



MATRÍCULA CURSO 
2020/2021

DATAS DE MATRÍCULA PREFERENTES:

Do 1 ao 10 de xullo (atención a páxina web)

Horario: 9:30 A 13:30 horas

DOCUMENTACIÓN:

• Fotocopia do DNI do alumno/a e dos pais/nais

• 4 fotografías orixinais en cor, tamaño carné

• Fotocopia da tarxeta sanitaria 

• Certificación académica na que conste que o/a alumno/a está en 
condicións de matricularse en 1º de ESO

• Seguro escolar 1,20 (alumnos de 1º e 2º ESO exentos)



SERVIZOS 
COMPLEMENTARIOS

TRANSPORTE 
ESCOLAR



SOLICITUDE DO FONDO DE LIBROS 

 Ata o 19 de xuño, información na páxina web.

 Se temos que mercar algún libro, ante calquera dúbida é 

mellor agardar a setembro e falar co profesor/a da 

materia

 Casos a ter en conta especialmente:

- Alumnado con ACS

- Alumnado proposto para a exención da 2ª lingua 

estranxeira.



PÁXINA WEB

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

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