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O Sistema educativo segundo a LOMCE

Educación Secundaria Obrigatoria
A

etapa

de

educación

secundaria

obrigatoria

está

destinada ao alumnado entre 12 e 16 anos, aínda que de
forma excepcional se pode permanecer nela ata os 18
anos.
Consta de 4 cursos organizados en dous ciclos:
1º Ciclo : 1º,2º e 3º curso.
2º Ciclo: 4º curso
Cuarto curso será un momento esencial para o futuro
académico pois existen diferentes materias a elixir en
función dos intereses, motivacións e capacidades que
cada alumno posúa.
Poderase escoller unha das seguintes opcións:
- Opción de ensinanzas académicas para iniciación
ao Bacharelato.
- Opción de ensinanzas aplicadas para iniciación á
Formación Profesional.

4º ESO ENSINANZAS ACADÉMICAS

Troncais

- Matemáticas Académicas (4h)
- Lingua Castelá e Literatura (3h)
- Lingua Galega e Literatura (3h)
- 1ª Lingua Estranxeira (3h)
- Xeografía e Historia (3h)
Troncais opción

VÍA A (bilingüe)

VÍA B

- Bioloxía e Xeoloxía - Bioloxía e Xeoloxía

-Economía (3 h)

(Inglés) (3 h)

(3 h)

- Latín (3 h)

- Física e Química (3 h)

- Física e Química (3 h)

Específicas

- Educación Física ( 2h) - Educación Física ( 2h)

Específicas de opción

VÍA C

- Educación Física ( 2h)

- Relixión/ V.Éticos (1h) -Relixión/V. Éticos (1h) -Relixión/V. Éticos (1h)

-Tecnoloxía(Inglés)(3h) -Tecnoloxía (3 h)

Filosofía (3 h)

Elixir 1 entre:

Elixir 1 entre:

Elixir 1 entre:

-2ª L. Estr. (Francés) (3) -2ª L. Estr. (Francés)(3) -2ªL. Estr. (Francés)(3)
-T.I.C. (3 h)

Titoría (1h)

-T.I.C. (3 h)

-T.I.C. (3 h)

-E.P.V.(3 h)

-E.P.V. (3 h)

4º ESO ENSINANZAS APLICADAS

Troncais

- Matemáticas Aplicadas (4h)
- Lingua Castelá e Literatura (3h)
- Lingua Galega e Literatura (3h)
- 1ª Lingua Estranxeira (3h)
- Xeografía e Historia (3h)
- Ciencias Aplicadas a Actividade Profesional (3h)
Troncais opción

(O obxectivo será ofrecer a posibilidade de aplicar en cuestións prácticas, cotiás e
próximas os coñecementos adquiridos ao longo dos cursos anteriores en materias
como Química, Bioloxía ou Xeoloxía).

-Iniciación a Actividade Empresarial (3h).
(Esta materia persegue formar cidadáns con capacidade para o emprendemento. Se

estrutura en tres bloques: Autonomía persoal, Liderazgo e innovación, Proxecto en

Específicas de opción

Específ.

empresa e Finanzas).

- Educación Física ( 2h)
- Relixión/ V. Éticos (1h)
-Tecnoloxía (3h)

Elixir 1 entre:
-T.I.C. (3h)
-E.P.V. (3h)
Titoría (1h)

E despois da ESO... que ?
Se tes o título de graduado en ESO podes acceder aos
seguintes estudos:
- Bacharelato.
- A Formación Profesional (Ciclos de Grao Medio).
- As Ensinanzas de Réxime Especial (Artes Plásticas e
Deseño, estudos de Música e Danza, Idiomas e
Ensinanzas Deportivas).

Se non tes o título de graduado en ESO podes realizar:
- Programas de Formación Profesional Básica.
- A educación de persoas adultas (ESA).
- Acceder aos Ciclos Formativos de Grao Medio,
mediante

proba e con 17 anos cumpridos.

- Proba para obter o título da ESO para maiores de 18
anos.

*Podes completar esta información así como realizar
diferentes cuestionarios sobre intereses profesionais
e orientación académica co programa ORIENTALINE,
na

páxina

do

noso

instituto,

no

Orientación.
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