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AO REMATAR 3º DA ESO....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 
2020 

Situacións nas que podes atoparte a finais de curso: 

 Ter todas as materias aprobadas e promocionar a 4º de ESO. 

 Ter materias sen aprobar e promocionar a 4º de ESO. Neste caso deberás 

matricularte destas materias e cursalas o vindeiro curso. 

 Repetir ao non cumprir os criterios de promoción a 4º de ESO. 

Se promocionas a 4º de ESO deberás escoller entre 2 Itinerarios: 
 

 Ensinanzas Académicas: preferentemente se posteriormente tes pensado cursar o 
Bacharelato. 

 Ensinanzas Aplicadas: preferentemente se posteriormente tes pensado facer un 
Ciclo de FP. 
 

!Ambas ensinanzas permiten o acceso a Bacharelato e á Formación Profesional, se ben é 

certo que para cursar o Bacharelato vaiche a resultar máis doado haber cursado en 4º ESO 
materias como: Física e Química, Bioloxía, Latín…polo que é recomendable a opción do 
Itinerario de Ensinanzas Académicas. 

Para tomar a decisión e elixir un itinerario ten en conta as túas inquedanzas 

pero tamén a opinión da túa familia e o CONSELLO ORIENTADOR. 

(documento que recibirás co boletín de notas en xuño e/ou setembro, é dicir, ao 

rematar 3º ESO e no que o equipo docente sinalará a opción máis adecuada en 

función das túas características, posto que eles levan todo o curso académico 

contigo e teñen un bo coñecemento do teu proceso educativo.) 
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ENSINANZAS ACADÉMICAS 
 

ENSINANZAS APLICADAS 

  

Xeografía e Historia Xeografía e Historia 
 

Lingua Galega e Literatura Lingua Galega e Literatura 
 

Lingua Castelá e Literatura Lingua Castelá e Literatura 
 

Primeira Lingua Estranxeira (Inglés) Primeira Lingua Estranxeira (Inglés) 
 

Educación Física Educación Física 
 

Matemáticas Académicas Matemáticas Aplicadas 

Escoller entre: 
1) Bioloxía e Xeoloxía + Física e Química 
2) Latín + Economía 
 
 

Tecnoloxía 
Iniciación á actividade emprendedora e 
empresarial 

Relixión/ Valores Relixión/ Valores 

Titoría Titoría 

OPTATIVAS (soamente se cursan 2) 
 

Música 
Educación Plástica 

Filosofía 
 

2ª Lingua Estranxeira (Francés) 
TIC- Tecnoloxía Informática e Comunicación 

Cultura científica 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ITINERARIOS 4º ESO 

Para escoller Itinerario consulta a información sobre 

o Bacharelato que se atopa máis adiante. 

Debes de ter en conta os teus intereses, 

competencias, posibilidades, estudos e profesións 

futuras … 

Escoller 1 

Escoller 1 
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 CON TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODALIDADES 

 

 

 

              

BACHARELATO 

CIENCIAS 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

HUMANIDADES 

ARTES 

TÍTULO ESO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

GRAO MEDIO 

 Oferta Galicia. 

 Proceso de 

admisión. 

BACHARELATO 

+ información a 

continuación. 

OUTROS: 

 Ensinanzas 

Réxime 

especial. 

 Mercado 

Laboral. 

 Oposicións. 

Nos próximos apartados expoñemos as OPCIÓNS que ofrece o Sistema 

Educativo ao REMATAR 4º ESO. 

As 2 opcións máis comúns son: 

 Bacharelato: se a escolles debes de saber que as materias que curses están 

relacionadas co acceso á Universidade. Neste caso podes consultar, para 

decidirte, as ponderacións das materias de bacharelato relacionadas con cada 

grado universitario e as notas de corte para o acceso á universidade. 

 

 Formación Profesional de Grao Medio: é importante a nota media da ESO, xa 

que hai un número limitado de prazas por ciclo.  

E DESPOIS DA ESO, QUÉ…? 

http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-medio
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-medio
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109
https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf
https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf
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 MATERIAS 

 

1º BACHARELATO 

Ciencias 

 

Humanidades e Ciencias Sociais Artes 

Filosofía (materia xeral do bloque de materias troncais) 

Lingua Castelá e Literatura I (materia xeral do bloque de materias troncais) 

Primeira Lingua Estranxeira I (materia xeral do bloque de materias troncais) 

Lingua Galega e Literatura I (materia de libre configuración autonómica) 

Educación Física (materia especifica) 

Materia xeral do bloque de materias troncais especifica para cada 

modalidade: 

Matemáticas I Latín I Matemáticas 

aplicadas ás 

CCSS 

Fundamentos 

da Arte I 

Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias 

troncais: 

Bioloxía e Xeoloxía 

Debuxo Técnico I 

Física e Química 

Economía 

Grego I 

Historia do Mundo Contemporáneo 

Literatura Universal 

Cultura Audiovisual I 

Historia do Mundo 

Contemporáneo 

Literatura Universal 

Materias especificas (un mínimo de dúas e un máximo de tres materias) e de 

libre configuración. Neste bloque hai que cursar un total de 6 horas: 

 

Análise Musical I. 

Anatomía Aplicada 

Cultura Científica 

Debuxo Artístico I 

Linguaxe e Practica Musical 

Relixión 

Segunda Lingua Estranxeira I 

Tecnoloxía Industrial I 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I 

Volume 

Materia do bloque de materias troncais non cursada, que será considerada especifica 

Materias de libre configuración autonómica 
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2º BACHARELATO 

Ciencias 

 

Humanidades e Ciencias Sociais Artes 

Historia de España 

Lingua Castelá e Literatura II (materia xeral do bloque de materias troncais) 

Primeira Lingua Estranxeira II (materia xeral do bloque de materias troncais) 

Lingua Galega e Literatura II (materia de libre configuración autonómica) 

Materia xeral do bloque de materias troncais especifica para cada 

modalidade: 

Matemáticas II Latín II Matemáticas 

aplicadas ás 

CCSS II 

Fundamentos 

da Arte II 

Dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias 

troncais: 

Bioloxía 

Xeoloxía 

Debuxo Técnico II 

Física 

Química 

Historia da Filosofía (obrigatoria) 

Economía da Empresa 

Xeografía 

Grego II 

Historia da Arte 

Cultura Audiovisual II 

Artes escénicas 

Deseño 

Materias especificas (un mínimo de dúas e un máximo de tres materias) e de 

libre configuración. Neste bloque hai que cursar un total de 8 horas: 

Análise Musical II 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 

Debuxo Artístico II 

Fundamentos de Administración e Xestión 

Historia da Musica e da Danza 

Imaxe e Son 

Psicoloxía 

Relixión 

Segunda Lingua Estranxeira II 

Técnicas de Expresión Gráfico - Plástica 

Tecnoloxía Industrial II 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

Historia da Filosofía (para Artes e Ciencias) 

Materias de libre configuración autonómica  

Materia do bloque de materias troncais non cursada, que será considerada especifica 
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- Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato 

cando superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como 

máximo.  

- Deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro.  

- Poderase repetir unha vez cada curso.  

- Trala superación de todas as materias que se cursan nesta etapa obtense o Título de 

Bacharelato. 

- Cunha nota media de 9 pódese optar a Matrícula de Honra. O cal supón a gratuidade 

do primeiro ano de grao universitario. 

- Permítese o cambio de modalidade tanto en 1º de bacharelato como en 2º de 

bacharelato. Tamén o cambio da 1º lingua estranxeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ x_____________________________________________ 

 

PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

CONTINUACIÓN DE ESTUDOS 

TÍTULO BACHARELATO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

GRAO SUPERIOR 

 Oferta Galicia. 

 Modalidades 

Bacharelato 

vinculadas ás 

familias 

profesionais FP. 

GRAOS 

UNIVERSITARIOS 

 USC 

 UVigo 

 UDC 

OUTROS: 

 Ensinanzas 

Réxime 

Especial. 

 Mercado 

Laboral. 

 Oposicións. 

http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214
https://www.usc.gal/gl/estudos/graos
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-grado
https://estudos.udc.es/gl/type/degree
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109
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 SEN TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________   

 

 

+ INFORMACIÓN: 

 

- Blogue do Departamento de Orientación: 

https://orientacioniesvaldoasma.blogspot.com/search/label/Orientaci%C3%B3n

%20Acad%C3%A9mica 

 

- Blogue Orientagal: https://blogueorientagal.wordpress.com/orientate/ 

 

- Caderno Mónica Diz Orienta: 

https://monicadizorienta.blogspot.com/2016/05/caderno-informacion-

academica-para.html 

 

 E, NON ESQUEZAS:  

 

 Dirixirte ao Departamento de Orientación para consultar dúbidas e información:  

 Teléfono: 982. 87.02.39 

 Correo electrónico: orientacion.iesvaldoasma@gmail.com 

SEN TÍTULO ESO 

Educación 

Secundaria Adultos 

(ESA) 

Proba libre Título ESO 

(18 anos) 

Proba acceso Ciclo 

FP Medio (17 anos) 

Ensinanzas de réxime especial: 

artísticas, deportivas, idiomas… 

(mediante proba) 

https://orientacioniesvaldoasma.blogspot.com/search/label/Orientaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica
https://orientacioniesvaldoasma.blogspot.com/search/label/Orientaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica
https://blogueorientagal.wordpress.com/orientate/
https://monicadizorienta.blogspot.com/2016/05/caderno-informacion-academica-para.html
https://monicadizorienta.blogspot.com/2016/05/caderno-informacion-academica-para.html
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3468
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3468
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3468
https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos
http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio
http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109

