
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

No IES As Mariñas impártese a Educación Secundaria Obri-

gatoria (ESO) dende a implantación destes estudos. 

Estrutura da ESO 

Existen tres tipos de asignaturas: troncais, específicas e de li-

bre configuración autonómica. O goberno determina os cri-

terios de avaliación do logro dos obxectivos das ensinanzas e 

do grao de adquisición das competencias correspondentes en 

relación cos contidos dos bloques de asignaturas troncais e 

específicas. 

A ESO consta de 4 cursos distribuídos en dous ciclos: o pri-

meiro que abarca os cursos 1º, 2º, 3º e o segundo ciclo, for-

mado polo 4º curso, ten un carácter esencialmente preparato-

rio para os futuros estudos. 

En 3º curso debe elixirse entre cursar Matemáticas Orientadas 

ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás 

Ensinanzas Aplicadas. Esta elección non condiciona a opción 

que se desexe escoller en 4º curso. 

Cuarto de ESO 

En 4º curso debe elixirse que opción de ESO se vai escoller: 

Ensinanzas académicas (orientada a estudar Bacharelato) ou 

Ensinanzas aplicadas (para acceder á Formación Profesional 

de grao medio). 

Superado o 4º curso, e ata a entrada en vigor da normativa 

resultante do Pacto de Estado social e político pola educa-

ción, o alumnado obterá o título de Educación Secundaria 

Obrigatoria e a cualificación final que figurará será a media 

aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha 

das materias cursadas na etapa, expresada nunha escala de 1 a 

10 con dous decimais, e redondeada á centésima. 

Durante este período, co título de ESO poderá acceder indis-

tintamente ao bacharelato ou á Formación Profesional de grao 

medio. 

Neste período de tempo a avaliación individualizada (revá-

lida) será considerada mostral e terá finalidade diagnóstica. 

Avaliarase o grao de adquisición da competencia matemática, 

a competencia lingüística e a competencia social e cívica, 

tendo como referencia principal as materias xerais do bloque 

das asignaturas troncais cursadas en cuarto de Educación Se-

cundaria Obligatoria. 

Esta avaliación carecerá de efectos académicos.  

 

 

 
 



Para o alumnado con dificultades académicas ofrécese: 

– A partir de 2º de ESO, e para alumnado que presente dificul-

tades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de 

estudo ou esforzo, están os Programas de Mellora da Apren-

dizaxe e do Rendemento (PMAR). 

– Formación Profesional Básica (FPB) que permite acadar 

unha cualificación profesional de nivel 1 da estrutura do Ca-

tálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. 

  Ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de 

Estado social e político pola educación, o alumnado que ob-

teña un título de FPB poderá obter o título de Educación Se-

cundaria Obligatoria, sempre que, na avaliación final o equi-

po docente considere que acadou os obxectivos da ESO e 

adquiriu as competencias correspondentes. 

Horario 

O horario de clase do alumnado de ESO no IES As Mariñas é 

de 8:45 a 14:15, de luns a venres, cun período de lecer de 30 

minutos de 11:15 a 11:45. O tempo dedicado ao recreo dos 

alumnos de ESO é distinto do tempo de recreo do resto do 

alumnado que estuda no IES As Mariñas e durante o recreo 

varios profesores fan garda no patio e outros espazos usados 

polos estudantes para atender a calquera cuestión ou incidencia 

que lle poda suceder aos alumnos de ESO durante o seu tempo 

de lecer. 

 

O alumnado de primeiro e segundo de ESO ten tamén clase os 

martes pola tarde, de 16:20 a 18:00 horas; o alumnado de ter-

ceiro e cuarto ten clase os xoves pola tarde, tamén no horario 

de 16:20 a 18:00 horas. 

Tanto os martes como os xoves existe o servizo de comedor 

escolar gratuíto para o alumnado con dereito a el, e cunha re-

ducida aportación para outro alumnado que o desexe. 

 

 

 

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 (ESO) 

CURSO 2021–2022 

PRAZOS: 

— Solicitude de admisión: do 1 ao 22 de marzo. 

— Matrícula: do 25 de xuño ao 10 de xullo e do 1 ao 10 de 

setembro. 

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/

