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CRITERIOS  DE  PROMOCIÓN  NA  ESO

PROMOCIONARASE
DE 

CURSO

Cando se superen todas as materias
cursadas,  ou  se  obteña  cualificación
negativa nunha ou dúas materias.

PROMOCIONARASE
DE  CURSO
DE FORMA 

EXCEPCIONAL

No  caso  de  ter  máis  de  dúas
materias  suspensas,  o  equipo  docente
PODERÁ DECIDIR A PROMOCIÓN DE
FORMA EXCEPCIONAL sempre que  se
cumpran   simultáneamente  catro
criterios:

a)  Que  a  media  aritmética  das
cualificacións  obtidas  en  todas  as
materias sexa igual ou superior a 5.

b) Que o equipo docente considere
que  a  natureza  das  materias  non
superadas lle permita seguir con éxito o
curso seguinte.

c) Que o equipo docente considere
que  ten  expectativas  favorables  de
recuperación.

d) Que o equipo docente considere
que a devandita promoción beneficiará a
súa evolución académica.

 

REPETIRASE
CURSO

Cando se teñan 3 ou máis materias
suspensas  e  non  se  cumpran  os
criterios de promoción excepcional.
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ITINERARIOS  4º  ESO
Para Curso 2022-23

Ensinanzas ACADÉMICAS Ensinanzas APLICADAS

- Xeografía e Historia
- L.Castelá e Literatura
- Língua Galega e Literatura
- Matemáticas ACADÉMICAS
- Inglés
- Educación Física

- Xeografía e Historia
- L.Castelá e Literatura
- Língua Galega e Literatura
- Matemáticas APLICADAS
- Inglés
- Educación Física

Elixir unha opción:
- Bioloxía e Xeol. + Física e Química
                              ou
            - Economía + Latín

- Iniciación á Actividade  
   Emprendedora e Profesional
- Ciencias Aplicadas á Actividade
   Profesional.

Escoller DÚAS MATERIAS entre as seguintes:

- Cultura Clásica                             - Educ. Plástica
- Francés                                           - Filosofía
- Música                                             - Tecnoloxía
-TIC

Escoller UNHA materia
            - Relixión Católica       - Relixión Evanxélica      - Valores éticos

RECOMENDACIÓNS  E  ACLARACIÓNS  IMPORTANTES

- Obterase o Graduado en ESO cursando calquera dos dous itinerarios.
-   Recoméndase seguir o itinerario de E. Académicas ao alumnado que pense

seguir posteriormente estudos de Bacharelato. A vía de ensinanzas Aplicadas está
pensada para seguir estudos de F.Profesional.

-    O alumnado que cursara neste curso 3º ESO en Aplicadas, recoméndaselle
seguir en 4º  de ESO  o mesmo  itinerario.
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I  NFORMACIÓN SOBRE   AS   MATERIAS DE 4º DE ESO  

E  CONOMÍA    
A Economía  é  unha  ciencia  social  que  estuda  cómo  os  indivíduos  e  as  sociedades

usamos os recursos escasos para satisfacer as nosas necesidades.  
Nesta materia aprenderás a terminoloxía económica básica, coñecerás a trascendencia

das decisións económicas a nivel  persoal  e o funcionamento básico das empresas e os
principios económicos do Estado e da Economía Internacional.

LATÍN  
Esta  materia  darache  a  coñecer  os  aspectos  esenciais  da  lingua  e  cultura  latinas,

fundamento das línguas romances e da cultura occidental.
Estudarase  o  sistema  da  Lingua  Latina  e  os  seus  elementos  básicos,  morfoloxía  e

sintaxe; léxico e textos latinos; Roma e a súa civilización e cultura.

CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL 
Nesta  asignatura  aplicarase  mediante  o  traballo  práctico  e  no  laboratorio  os

coñecementos adquiridos de Bioloxía e Física e Química en cursos anteriores.
Coñecerás  as  técnicas  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio,  poderás  experimentar

sobre  contaminación  e  conservación  ambiental  e  desenvolverás  un  proxecto  de
investigación.

INIC. Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
Esta materia introduciravos no concepto da Empresa. A planificación e o proxecto de

empresa, os recursos humanos, o plan de marketing, o plan económico e financieiro, etc.,
serán os temas a abordar dende unha perspectiva eminentemente práctica.

MÚSICA  
O  obxectivo  desta  asignatura  e  que  adquirades  un  vocabulario  musical  básico  e

desenvolvades a sensibilidade na expresión musical e o desenvolvimento da música como
fenómeno  social.  Os  contidos:  interpretación  musical  de  pezas  vogais,  instrumentais  e
improvisacións. Recoñecemento de música tradicional do sec. XX (musicais, música de cine,
ópera, pop, rock, etc.).

TECNOLOXÍA 
Na materia de Tecnoloxía fomentarase a capacidade de analizar e rediseñar a relación

existente entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais.
Os contidos: Instalacións en vivendas; Electrónica; Deseño de circuitos con Croco-Clips

(aula informática); Control e Robótica; Neumática e Hidráulica; Debuxo técnico con QCAD
(aula informática); Prácticas e proxectos no taller.

T.I.C. 
Nas Tecnoloxias  da Información e  Comunicación  expoñeranse os  seguintes  contidos:

Interacción en rede; Computadores; Sistemas operativos e redes; Organización, deseño e
producción de información dixital; seguridade informática, Publicación e difusión de contidos;
Internet; Redes sociais e hiperconexión.


