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Circular Informativa ás familias  

Asunto: Seccións bilingües 
Comunicámoslles que para o curso próximo imos manter os mesmos criterios que o curso pasado para 
acceder ás seccións bilingües. Isto é: 

- Aprobar todo en xuño. 

- Obter en inglés unha cualificación igual ou superior a notable, tendo preferencia os de sobresaliente 
sobre os de notable. 

- É preciso contar coa autorización dos pais. 

Para dirimir os empates terase en conta a media global de todas as cualificacións do alumno. 

Se quedan vacantes aplicaríanse estes criterios sobre os alumnos cunha materia suspensa en xuño, e así 
sucesivamente. 

O ter cursado anteriormente unha sección bilingüe non supón vantaxe engadida para as sucesivas seccións. 

As materias que se imparten de forma bilingüe son: 

En 1º de ESO: Proxecto interdisciplinar e Ciencias sociais. 

En 2º de ESO: Tecnoloxía e Ciencias sociais. 

En 3º de ESO: Tecnoloxía e Música. 

En 4º de ESO: Ética. 

En caso de que a demanda de prazas para as seccións supere claramente á oferta crearíamos grupos novos, 
pero de carácter mixto. Isto quere dicir que en cada clase mixta a metade dos alumnos é bilingüe e a outra 
non nas materias que non son obxecto da sección bilingüe; e todos os alumnos son bilingües nas materias 
que si o son. Manteríamos tamén os grupos puros que ata agora veñen funcionando en 1º, 2º e 3º, onde todos 
os alumnos de sección bilingüe comparten a mesma aula en todas as materias. 

O criterio para adxudicar praza nun grupo puro ou mixto atenderá á primeira letra do apelido segundo a que 
cada ano sortea a Consellería para o proceso de escolarización, comezando pola adxudicación nos grupos 
puros. 

A primeiros de maio recibirán máis información e a folla de solicitude de praza. Isto non impide que 
resolvamos todas as dúbidas que se lle presenten ata ese momento a través da atención persoal. 

 

Asunto: Criterios para a titulación 
Para que un alumno con dúas materias suspensas en 4º poida titular, a media académica de todas as materias 
(aprobadas e suspensas, do mesmo curso e pendentes doutros cursos) deberá igualar ou superar o 5 como 
nota numérica en setembro. No caso de alumnos que non se presenten a algunha materia en setembro, esta 
computará como un cero no cálculo da media aritmética. 

A directora, 

Carmen R.-Trelles Astruga 


