
EBI (ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS) 
 

 

 

 

 

                                            ESA (ENSINANZA                                                                             
         SECUNDARIA PARA 

   AS PERSOAS ADULTAS) 
 

 
 

 

 

 

 

THAT´S ENGLISH 
 

 

  

 

Matrícula aberta todo 
o curso (desde setembro). 

Destinatarios: persoas 
que precisen iniciarse nos 
idiomas galego e castelán 
ou reforzar coñecementos 
básicos de linguas e 
cálculo matemático. 
 

 
 

 Nivel que se imparte: II (módulos 
cuatrimestrais 3 e 4) 

 Título ó que se accede:  
GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 

 Matrícula e probas de nivel: mes de 
setembro. 

 Destinatarios: maiores de 18 anos 
(ou menores -17 anos- con contrato 
laboral). 

 Acceden directamente os que teñan 
aprobado 2º de ESO e os que dispoñan 
do GRADUADO EN EDUCACIÓN 
XERAL BÁSICA (titulación inferior á 
actual). 

 Ensino titorial de 
inglés correspondente ó 
THAT´S ENGLISH (curso 
oficial a distancia da Escola 
Oficial de Idiomas). 

 Impártense os niveis 
correspondentes ao B1 e 
B2. 
 



ESA (Educación secundaria para adultos) 

MODALIDAD PRESENCIAL  

ESTRUTURA: 

Þ Ámbito Científico-Tecnolóxico: inclúe contidos de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, 
Matemáticas, Tecnoloxía, Tecnoloxías da Información e da Comunicación e os aspectos 
relacionados coa saúde e co medio natural da materia de Educación Física. 

Þ Ámbito de Comunicación: inclúe contidos de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e 
Literatura e unha das seguintes linguas estranxeiras: Inglés, Francés e Portugués. 

Þ Ámbito Social: inclúe contidos de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación á Actividade 
Emprendedora e Empresarial, Educación Plástica e Visual e Música. 

Cada ámbito ten unha única cualificación, inda que sexa impartido por dous profesores/as 
distintos/as.  
 

DURACIÓN DO CURSO: 

Þ 1º cuadrimestre: de setembro a febreiro. A avaliación ordinaria terá lugar na primeira 
quincena de febreiro e a extraordinaria en abril/maio. Hai unha avaliación parcial a finais de 
novembro que inclúe aproximadamente a metade da materia. 

Þ 2º cuadrimestre: de febreiro a xuño. A avaliación ordinaria realízase a finais de xuño e a 
extraordinaria na primeira semana de setembro. Hai unha avaliación parcial a mediados de 
abril que inclúe aproximadamente a metade da materia. 

 

TITULACIÓN: 

Cada un dos ámbitos superados queda permanentemente aprobado, e calquera alumno/a pode 
matricularse dun ou máis ámbitos.  

Os ámbitos nos que pode matricularse dependerán da certificación de estudos presentada. 
Pódese validar ámbitos en función das materias aprobadas na ESO e FP Básica, consultar a 
xefatura de estudos. 

A titulación ten os mesmos efectos que a da ESO ordinaria e, para acadala, o alumnado terá que 
conseguir avaliación positiva nos 3 ámbitos do Módulo 4 (4º ESA). Permite o acceso ao 
Bacharelato e a Ciclos Medios. 


