
 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS 

(ESOA) 

No IES As Mariñas impártese a Educación Secundaria para 

Persoas Adultas (ESOA), que conduce á obtención do título de 

Graduado en Educación Secundaria (ESO). 

Organización 

A ESOA organízase en dous niveis I e II; o nivel I é equipara-

ble aos cursos 1º e 2º de ESO e pode cursarse nun ano acadé-

mico; o nivel II aos cursos 3º e 4º e tamén pode cursarse nun 

ano académico. 

En cada un dos niveis cúrsanse tres ámbitos de coñecemento: 

Ámbito científico-tecnolóxico, no que se integrarán elementos 

do currículo de ESO relacionados coas materias de Bioloxía 

e Xeoloxía, Física e Química, Matemáticas, Matemáticas 

Orientadas ás Ensinanzas Académicas, Matemáticas Orien-

tadas ás Ensinanzas Aplicadas, Tecnoloxía, Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación e os aspectos relacionados 

coa saúde e co medio natural da materia de Educación Física. 

Ámbito de comunicación, que integra elementos do currículo 

de ESO relacionados coas materias de Lingua Galega e Li-

teratura, Lingua Castelá e Literatura e Primeira Lingua Es-

tranxeira. 

Ámbito social, no que se integrarán elementos do currículo de 

ESO relacionados coas materias de Xeografía e Historia, 

Economía, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empre-

sarial e os aspectos preceptivos correspondentes ás materias 

de Educación Plástica, Visual e Audiovisual e Música. 

Cada ámbito de coñecemento está integrado por catro módulos 

interdisciplinares: 1º, 2º, 3º e 4º. 

— Dende o comezo do curso ata a primeira semana de fe-

breiro cúrsanse os módulos de 1º e 3º. 

— Dende a segunda semana de febreiro ata o fin de curso cúr-

sanse os módulos de 2º e 4º. 

Destinatarios 

Poderán acceder ás ensinanzas básicas para persoas adultas 

aquelas persoas maiores de 18 anos ou que os fagan no ano 

natural en que comeza o curso escolar. 

Tamén poden acceder as persoas mairores de 16 anos que te-

ñan un contrato laboral que non lles permita acudir aos centros 

educativos en réxime ordinario ou o son deportistas de alto ren-

demento. 

A xefatura territorial acostumbra a autorizar a matriculación na 

educación secundaria para persoas adultas do alumnado que 

non poda asistir regularmente a un centro ordinario por enfer-

midade ou impedimento físico. 
 

 

Horario 

O horario vai dende as 18:30 h ata as 22:30 h, cun descanso de 

15 minutos de 20:00 h a 20:15 h. 

Os venres remata ás 20:00 h. 

As sesións de clase duran 45 minutos. 

 

Equivalencias 

O alumnado que teña cursado estudos de Educación Secunda-

ria Obrigatoria (ESO), en función das materias superadas dos 

citados estudos, terá superados os ámbitos correspondentes, se-

gundo as seguintes equivalencias. 

 

Existen equivalencias similares para os estudos de ESO anterio-

res á Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE), para os estudos de ESO 

referidos á Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), 

etcétera. 

Existen tamén equivalencias para estudos superados da Educa-

ción Xeral Básica (EXB), da Formación Profesional Básica 

(FPB), Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), 

dos Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento 

(PMAR), etcétera. 

O alumnado que careza de estudos regrados documentados ads-

críbese para cada ámbito no curso que mellor se axusta aos seus 

coñecementos. 

A información detallada das equivalencias e validacións para 

cada caso deben consultarse na secretaría do IES As Mariñas. 
 

 

IES As Mariñas 

Avda. de A Coruña nº 6 

15300 — Betanzos 

Telf: 881 880 254 

www.iesasmarinas.net 

ies.asmarinas@edu.xunta.es 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PARA 

PERSOAS ADULTAS (ESOA) 

CURSO 2019–2020 

PRAZOS: 

— Ordinario: do 1 ao 15 de xuño. 

— Extraordinario: ata o comezo do curso para o primeiro 

cuadrimestre (1º e 3º). 

— Extraordinario: ata mediados de xaneiro para o segundo 

cuadrimestre (2º e 4º). 

Presentando na secretaría do instituto (dentro deses prazos) a 

solicitude correspondente, os trámites necesarios para forma-

lizar a matrícula son realizados pola administración do IES 

As Mariñas. 

As solicitudes de admisión fóra de prazo deben presentarse 

ante o Servizo Provincial da Inspección Educativa. 
 

http://www.iesasmarinas.net/

