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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 4º DE ESO? 

En 4º de ESO deberás escoller entre as ensinanzas académicas ou aplicadas.  

IMPORTANTE: Tal e como se establece na normativa vixente (Resolución do 29 de             

maio do 2019, de instruccións para o desenvolvemento da ESO e bacharelato no curso              

2019/29, punto noveno) “os centros docentes ofertarán ao alumnado, no cuarto           

curso, as dúas opcións: ensinanzas académicas e ensinanzas aplicadas. Para constituír           

grupo das materias de opción do bloque de materias troncais e das materias             

específicas do cuarto curso, requirirase un mínimo de dez alumnos e/ou alumnas. ”             

“en ámbitos rurais poderanse impartir as opcións e materias cun número menor de             

alumnos ou alumnas que en ningún caso sexa inferior a cinco” 

Deste xeito, en cada unha das opcións terás as seguintes materias: 

(En laranxa están aquelas nas que podes escoller 

Ensinanzas académicas Ensinanzas aplicadas 

● Lingua Castelá e Literatura 

● Lingua Galega e Literatura 

● Primeira lingua estraxeira: Inglés 

● Xeografía e Historia 

● Educación Fïsica 

● Elexir: Valores éticos ou Relixión 

Matemáticas académicas Matemáticas aplicadas 

● Bioloxía 

● Latín/ Física e Química 

● Iniciación á actividade económica 

e empresarial 

● Tecnoloxía 

**Dúas materias optativas a elexir: 

● Plástica 

● Segunda lingua estranxeira: Francés 

● TICs 
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● Música 

● Unha materia do anterior bloque non cursada 

 

**Pode ocorrer que algunha destas materias non se oferten de cara o ano que vén               

e/ou se engadan outras. 

 

A continuación establécese unha breve explicación dalgunhas materias para realizar a           

elección: 

● TIC: 

Trata de achegarlle ao alumnado as habilidades necesarias para adaptarse aos           

cambios propios deste ámbito tecnolóxico. Bloques de contido: 

● "Ética e estética da interacción en rede", "Seguridade informática" e 

"Internet, redes sociais e hiperconexión" tratan aspectos das redes moi 

relacionados entre sí, que é necesario que o alumnado domine para que 

poida desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e 

persoal. 

● O bloque de "Computadores, sistemas operativos e redes" afonda en 

aspectos de configuración dos computadores e de instalación de 

aplicación cos que as persoas usuarias deben familiarizarse para utilizar 

computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos hoxe 

imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as 

posibilidades de conectividade das TIC. 

● O bloque de "Organización, deseño e produción de información dixital" e 

o de "Publicación e difusión de contidos" tratan os aspectos que poden 

necesitarse para producir documentos e difundilos, ademais dalgúns 

temas relacionados co soporte das publicacións, como son o tratamento 

de datos, a xeración de informes e a incorporación de elementos gráficos 

e audiovisuais nos documentos. 

 

● Iniciación á actividade emprendedora empresarial: 

A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: 

● Bloque 1: "Autonomía persoal, liderado e innovación", está centrado na 

descrición das calidades e as destrezas persoais asociadas á iniciativa 

emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a 

actuación como futuro/a traballador/a. 

● Bloque 2: "Proxecto de empresa", repásanse as principais áreas e 

funcións da empresa co obxecto de pór en marcha o proxecto 

empresarial xurdido da idea de negocio xerado previamente. 
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● Bloque 3: "Finanzas", analiza as alternativas con que conta a empresa 

para elixir a súa forma xurídica, as fontes de financiamento do seu 

proxecto empresarial, a necesidade de planificar as necesidades 

financeiras e as obrigas fiscais e prever a evolución do negocio, 

garantindo a súa viabilidade. 

 

● Latín: 

Introducir o alumnado no coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura             

latinas, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto             

que orixe e fundamento das linguas romances e da cultura occidental, o que             

coñecemos como herdanza clásica. Os bloques de contidos refírense tanto a cuestións            

lingüísticas como a temas culturais: 

● Latín, orixe das linguas romances 

● Sistema da lingua latina: elementos básicos 

● Morfoloxía 

● Sintaxe 

● Roma: historia, cultura e civilización 

● Textos 

● Léxico 

 

 

 

6. PROMOCIÓN OU REPETICIÓN 

 

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

■ Aprobes todas as materias cursadas de 3º 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. 

 

 

Obterás o Título de Graduado en ESO cando: 

● Aprobes todas as materias cursadas de 4º 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. 

 

Ten en conta que no noso IES, ademais, a titulación do alumnado con 1 ou 2 materias                 

suspensas será sometida a consideración e votación da xunta de avaliación,           

agás cando se producira abandono da materia, entendendo por tal non presentar os             

traballos requiridos ao longo do curso, non presentarse ás probas e exames ou deixar              

estes en branco. 
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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).  

 

 

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. A continuación explícase en que consisten: 

■ Son accións formativas que están dirixidas a alumnado entre         

15 e 17 anos que, por diferentes circunstancias, non obtivo o           

título de graduado en educación secundaria (ESO) e está en risco           

de abandono escolar. Proporcionan unha formación básica e        

profesional vinculada coas especialidades das distintas familias       

profesionais.  

■ Duración de dous cursos. 

■ Os requisitos de acceso son, nesta orde:  

● Ter entre 15 e 17 anos cumpridos no ano de incorporación           

ao programa.  

● Non estar en posesión do título de ESO.  

● Ter cursado 3º de ESO e excepcionalmente 2º de ESO.  

● Ser recomendado polo equipo docente.  
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● Ter o consentimento do pai/nai/ titor/a legal.  

■ Que módulos (materias) se estudan nos programas:  

1. Módulos asociados ás unidades de competencia profesionais.  

2. Módulos formativos comúns e académicos:  

A) Módulo de Comunicación e Sociedade:  

● Lingua Castelá 

● Lingua Galega 

● Lingua Estranxeira 

● Ciencias Sociais.  

B) Módulo de Ciencias Aplicadas: Matemáticas aplicadas ao        

contexto persoal e de aprendizaxe dun campo profesional.  

3. Módulo de Formación en Centros de Traballo. 

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

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

adultos.  

Non hai límite de tempo para acadar o título. Os 4 cursos da ESO              

comprímense en dous, de tal xeito que no primeiro ano cúrsase 1º e 2º              

de ESO en dous cuadrimestres, e no segundo ano cúrsase 3º e 4º en              

outros dous cuadrimestres. Poden acceder á ESA os maiores de 18 anos            

e de forma excepcional os maiores de 16 anos se teñen un contrato de              

traballo. 

● 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… 

A. CON TÍTULO DA ESO 

a. BACHARELATO 

i. Características do Bacharelato 

● Etapa educativa non obrigatoria de 2 anos de duración. 

● Consta de 2 cursos: 1º e 2º de Bacharelato 

● Accédese co título de graduado en educación secundaria.  

● Existen tres modalidades con materias diferentes en cada        
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modalidade: 

a. Artes 

b. Ciencias 

c. Humanidades e Ciencias Sociais 

Cada modalidade está relacionada con determinados      

estudos académicos posteriores. 

ii. Título de Bacharelato: Trala superación de todas as materias         

que se cursan nesta etapa. O título de Bacharelato permite o           

acceso aos ciclos formativos de grao superior. 

Co título de Bacharelato e superando a ABAU (avaliación do          

Bacharelato para o acceso á universidade) poderás acceder á         

universidade. 

 

 

 

b. CICLOS FORMATIVOS 

 

           Universidade 
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- A formación profesional ordénase en 27 familias profesionais -grupo de 

ocupacións- que están constituídas por ciclos formativos, co obxectivo de 

formar profesionais de cada sector profesional con máis capacitación e máis 

cualificación. 

- Son Ensinanzas que capacitan para o exercicio dunha profesión. 

- Teñen unha duración de dous cursos e organízanse en ciclos de grao básico, 

medio superior. 

- Están conformados por unha serie de módulos (materias) de formación 

teórico-práctica mediante os que se adquiren as competencias propias do título.  

- Titulación: A superación de todos os módulos dun ciclo permite a obtención 

dun título:  

○ Ciclo Básico: Título Profesional Básico 

○ Ciclo Medio: Título de Técnico 

○ Ciclo Superior: Título de Técnico Superior 

O título posibilita a incorporación ao mundo laboral cunha formación que 

permitirá traballar como autónomo ou como asalariado, cunha cualificación 

profesional suficiente para o desempeño dunha profesión.  

- Acceso: 

○ Para acceder aos ciclos formativos básicos: ter entre 15 e 17 anos e ser 

propostos polo equipo docente. 

○ Para acceder aos ciclos formativos de grao medio débese ter o título de 

ESO, superar un Programa de Formación Profesional Básico, ou superar 

unha proba de acceso se cumpres 17 anos.  

○ Para acceder aos ciclos de grao superior débese cursar previamente un 

ciclo medio, o bacharelato ou superar unha proba de acceso se tes 19 

anos. Despois dun ciclo superior pódese acceder aos graos universitarios.  

- Oferta: Hai máis de 100 títulos de FP diferentes organizados en familias 

profesionais. 

- Réximes e modalidades: 

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por varios réximes: 

ordinario, modular (presencial ou a distancia) e dual:  

● No réxime ordinario: por curso completo, na modalidade presencial, 

asistindo diariamente a un centro formativo.  

● No réxime modular: por curso completo ou de xeito parcial, por 

módulos formativos, nas modalidades tanto presencial, semi-presencial, 

a distancia.  

● No réxime dual: onde a formación é compartida entre o centro e unha 

empresa coa que se realiza un convenio.  
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c. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL:  

Proporcionan unha formación específica para garantir a cualificación dos futuros          

profesionais da música, a danza, os idiomas, a arte dramática, as artes plásticas e o               

deseño e as ensinanzas deportivas. 

● As ensinanzas de música e danza 

As ensinanzas de música e de danza están dirixidas á formación de 

profesionais e teñen as seguintes saídas profesionais: 

interpretación, docencia, creación e investigación. Tamén están 

dirixidas a afeccionados, a quen lles ofrece unha formación 

práctica. Pódense cursar a calquera idade nas escolas e 

conservatorios de Música e Danza. Para acceder precisas superar 

unha proba de aptitudes. Organízanse en tres graos (elemental, 

profesional e superior) e teñen 14 cursos en total. 

● As ensinanzas de idiomas 

Estúdase as ensinanzas das linguas cooficiais do estado e as 

ensinanzas de linguas estranxeiras nas Escolas Oficiais de Idiomas 

e en institutos de educación secundaria autorizados. Pódense 

cursar en tres modalidades: presencial, libre e a distancia.  

Constan de tres niveis de dous cursos cada un. En total son 6 

cursos. Cada dous cursos podes acadar un certificado. Podes 

estudar moitos idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Italiano, 

Portugués, Galego, Árabe, Xaponés, etc. Para acceder precisas 16 

anos (14 anos se é para estudar un idioma diferente ao que 

estudas na ESO como primeira lingua estranxeira). 

● As ensinanzas deportivas 

Son ensinanzas dirixidas a formar adestradores. Existen diversas 

especialidades deportivas: Fútbol, Fútbol sala, Deportes de inverno 

(esquí, snowboard), deportes de montaña e escalada, Atletismo, 

Baloncesto, Balonmán.  

Organízanse en dous ciclos con tres cursos en total. Para acceder 

ao 1º curso precisas o título de ESO e superar unha proba de 

aptitudes deportivas. 

● As ensinanzas de artes plásticas e deseño 

Ofrecen unha formación técnica e unha formación artística que 

proporciona unha cualificación profesional. Comprenden un 

conxunto de ciclos formativos de grao medio e grao superior nas 

seguintes especialidades: Escultura, deseño de interiores, xoiería, 
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artes aplicadas ao libro, cerámica, artes aplicadas á indumentaria, 

deseño industrial, deseño gráfico, artes aplicadas ao muro, 

esmaltes artísticos, téxtiles artísticos, arte floral, vidro artístico. 

Para acceder a elas, ademais de posuír o título de 

ESO/Bacharelato, precisas superar unha proba de aptitudes 

plásticas. 

● Outros estudos artísticos (Para acceder a todos estes estudos 

precisas ter o título de Bacharelato). 

○ Os estudos superiores da especialidade de Conservación e 

Restauración de Bens Culturais (para ser restaurador en 

museos).  

○ As ensinanzas superiores de Arte Dramática (para ser 

actor/actriz ou director/a de cine).  

○ Os estudos superiores de Deseño, que inclúen catro 

especialidades: Deseño de Produtos, Deseño de Interiores, 

Deseño Gráfico e Deseño de Moda. 

 

B. SEN TÍTULO DA ESO 

a. CICLOS DE FPB (explicados con anterioridade.)  

b. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 

Ao cumprir 18 anos se non se acadou o título de ESO pódese acceder á               

modalidade de adultos. Non hai límite de tempo para acadar o título. Os             

4 cursos da ESO comprímense en dous, de tal xeito que no primeiro ano              

cúrsase 1º e 2º de ESO en dous cuadrimestres, e no segundo ano             

cúrsase 3º e 4º en outros dous cuadrimestres. Poden acceder á ESA os             

maiores de 18 anos e de forma excepcional os maiores de 16 anos se              

teñen un contrato de traballo. 

Hai dúas modalidades para poder cursala: a presencial e a          

semipresencial. 

c. PROBA LIBRE DE GRADUADO EN ESO 

i. É para maiores de 18 anos. 

ii. As probas constarán de tres partes, correspondentes aos tres         

ámbitos en que se organizan as ensinanzas de educación         

secundaria obrigatoria para as persoas adultas:  

● Ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das      

materias de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e        

Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa        

saúde e o medio natural recollidos no currículo de Educación          

Física. 

● Ámbito social, que inclúe exercicios das materias de        

Xeografía e Historia, Economía, Iniciación á Actividade       

Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos     

correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual,        
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e Música. 

● Ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de       

Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e         

Lingua estranxeira (Inglés ou Francés). 

● Hai dúas convocatorias anuais, unha en maio e outra en          

setembro, pero o prazo de presentación de solicitudes varía         

segundo o ano, aproximadamente será no mes de        

febreiro/marzo. 

 

d. PROBA LIBRE PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE TÉCNICO 

i. Requisitos: 

● Ter 18 anos. 

● Non estar matriculado nun ciclo. 

ii. É unha convocatoria anual, son no mes de xuño, aínda que a 

solicitude hai que facela con anterioridade. Esta data varía, 

aproximadamente no mes de marzo/abril. 

iii. Farase un exame de cada módulo. 

 

e. PROBA LIBRE DE ACCESO AO GRAO MEDIO E/OU SUPERIOR 

i. Proba libre acceso Grao Medio 

● Requisitos: 

a. Ter 17 anos ou cumprilos no ano natural da proba. 

b. Non ter título da ESO nin da FPB. 

● É unha convocatoria anual. Hai que estar pendentes das 

datas da presentación das solicitudes e dos exames. 

● As probas constarán de tres partes:  

a. Parte Sociolingüística, que inclúe exercicios das 

materias de Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias 

Sociais. 

b. Parte Científico-Técnica, que inclúe exercicios das 

materias de Ciencias da Natureza e Tecnoloxía. 

c. Parte Matemática, que inclúe exercicios desta 

materia. 

ii. Proba libre acceso Grao Superior 

● Requisitos: 

a. Ter 19 anos ou cumprilos no ano natural da proba. 

b. Non ter título de Bacharelato nin de Técnico de FP.  

● É unha convocatoria anual. Hai que estar pendentes das 

datas da presentación das solicitudes e dos exames. 

● As probas constarán de tres partes:  

a. Parte común, que inclúe exercicios das materias de de 

Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas. 

b. Parte específica, que inclúe tres opcións das que 

deberás escoller unha dependendo do ciclo de grao 
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superior que queiras cursar. 
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