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1. CALES SON AS CARACTERÍSTICAS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA       

OBRIGATORIA (ESO)?  

 

■ Etapa educativa obrigatoria.  

■ Dirixida ao alumnado desde os 12 ata os 16 anos. Aínda que se pode              

permanecer nela ata os 18 anos e excepcionalmente ata os 19, en caso de ter               

que repetir dúas veces na etapa.  

■ Consta de 4 cursos organizados en dous ciclos:  

● 1º Ciclo: 1º, 2º e 3º de ESO 

● 2º Ciclo: 4º de ESO 

■ Hai tres tipos de materias: troncais, específicas e de libre configuración.  

■ 4º curso é un momento esencial para o futuro académico e profesional do             

alumnado, pois existen moitas materias optativas para elixir en función dos           

intereses, motivacións e capacidades que cada un teña.  

■ As opcións serán diferentes en función dos estudos posteriores que se desexen            

cursar.  

■ Ao longo de toda a escolarización no ensino básico, os centros teñen un plan de               

orientación e acción titorial que apoia os procesos de aprendizaxe e guía ao             

alumnado na súa elección de itinerarios formativos e profesionais.  

 

2. CALES SON AS FINALIDADES DA ESO? 

 

■ Transmitir os elementos básicos da cultura.  

■ Formar para asumir os seus deberes e exercer os seus dereitos como cidadáns.  

■ Desenvolver hábitos de estudo e traballo intelectual.  

■ Preparar para acceder á vida activa, á formación profesional ou ao bacharelato.  

 

3. QUE TÍTULO SE OBTÉN AO SUPERAR A ESO? 

Ao rematar a etapa obtense o título de graduado en educación secundaria. Este             

título é necesario para poder continuar estudos posteriores, xa sexan de bacharelato,            

ciclos formativos de grao medio ou outras opcións. Ademais é o título mínimo que se               

esixe actualmente para desempeñar un posto de traballo sen o cal terás moitas             

dificultades de acceder a un contrato de traballo. 
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4. QUE ESTUDOS SE PODEN REALIZAR CO TÍTULO DE GRADUADO EN          

EDUCACIÓN SECUNDARIA? 

O título de graduado en educación secundaria permite acceder:  

■ Aos ciclos de formación profesional de grao medio.  

■ Ao bacharelato. 

■ Ás ensinanzas de Réxime Especial (deportivas, artísticas e de idiomas), aínda           

que en ocasións hai que realizar a maiores unha proba específica. 

■ Outros: oposicións, mundo laboral, etc. 

 

5. COMO SE ESTRUTURA 2º DE ESO? 

As materias que terás en 2º de ESO son as seguintes: 

(En laranxa están aquelas nas que podes escoller). 

1. Lingua Castelá e Literatura 

2. Lingua Galega e Literatura 

3. Matemáticas 

4. Xeografía e Historia 

5. Física e Química 

6. Educación Física 

7. Música 

8. Tecnoloxía 

9. Programación 

10.Primeira lingua estranxeira: Inglés 

11.Segunda lingua estranxeira: Francés 

12.Valores éticos ou Relixión (Escoller, pode cambiarse cada curso de ESO). 

 

6. PROMOCIÓN OU REPETICIÓN 

 

Promocionar é o mesmo que pasar de curso, polo que poderás promocionar cando: 

■ Aprobes todas as materias cursadas de 1º de ESO. 

■ Teñas avaliación negativa en dúas materias como máximo, sempre         

e cando NON sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e            

Literatura e Matemáticas de forma simultánea. 

Repetirás curso cando: 

■ Teñas avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas           

materias que sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e           

Literatura e Matemáticas de forma simultánea. 
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Hai que saber que se promocionas sen superar todas as materias deberás matricularte             

das materias non superadas, e seguirás os programas de reforzo que estableza o             

equipo docente así como superar as avaliacións correspondentes. Estas materias          

tomarán a denominción de pendentes. 

Poderás repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da               

etapa. Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez en            

4º curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa.  

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO consideraranse           

como materias distintas. É dicir, se suspendes lingua castelá de 2º e de 1º, serán               

consideradas como dúas materias diferentes. 

 

7. CONSELLO ORIENTADOR  

 

● Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase aos pais, nais ou titores               

legais de cada alumno/a un consello orientador, que incluirá unha proposta do            

itinerario máis adecuado a seguir.  

● No caso de ser preciso, o consello orientador poderá incluír unha           

recomendación sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe           

e do rendemento (PMAR) ou a un ciclo de Formación Profesional Básica (FPB).  
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8. QUE PODE FACER O ALUMNADO QUE NON PROGRESA ADECUADAMENTE         

NA ESO? 

A obtención do título de Graduado en Educación Secundaria é tan importante para             

asegurar un futuro académico ou profesional que, durante a escolarización na ESO,            

ofrécense diversas posibilidades para axudar aos alumnos con dificultades e con risco            

de abandono escolar.  

● DESDOBRES, AGRUPAMENTOS, REFORZOS, APOIOS: Existen diferentes      

agrupamentos e programas de apoio ao alumnado para que poida obter o            

título de graduado en educación secundaria.  

● PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO        

(PMAR): O alumnado que xa repetira un curso e teña dificultades de            

aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo poderá          

incorporarse a un Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento           

de 1 ou 2 anos.  

● PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB): para o        

alumnado proposto polo equipo docente coa autorización das        

nais/pais/titores/as legais, co fin de obter un título básico que permita           

acceder ao mundo laboral..  

● EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA): Ao cumprir 18 anos se          

non se acadou o título de ESO pódese acceder á modalidade de adultos.  

● PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO ou de GRAO SUPERIOR:            

Outra vía é presentarse ás probas de acceso a ciclos de grao medio para              

maiores de 17 anos (ou que os cumpran no ano natural da proba) ou de               

grao superior para maiores de 19 anos (ou que os cumpran no ano             

natural da proba). Se superas esta proba, aínda que non obterás o título             

de ESO, poderás solicitar praza nun Ciclo de Formación Profesional de           

Grao Medio ou de Grao Superior.  

 

9. E DESPOIS DA ESO QUE? 

Aínda é moi cedo para falar disto, pero para que te fagas unha idea... 
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