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QUE POSIBILIDADES TEÑO AO FINALIZAR O 2º CURSO DA ESO? 
1º Aprobar e facer 3º da ESO 
2º Se suspendo, podo repetir 2º da ESO, se non repetín este nivel 
3º Se suspendo e xa repetín 2º, pasarei a 3º coas materias suspensas 

(teño que recuperalas) 
4º Cursar 3º nun Programa de Mellora da Aprendizaxe e do 

Rendemento(PMAR). 
5º Cursar un Programa de Formación Profesional Básica (FPB) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CADERNO DE ORIENTACIÓN  ACADÉMICA E PROFESIONAL 2º ESO 
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Estrutura 3º curso de ESO 
 
Poderase escoller en 3º unha das seguintes opcións: 

 Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao bacharelato. 

 Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional. 
 
 

Nas matemáticas aplicadas trabállanse contidos básicos para asegurar 
aprendizaxes útiles e prácticos na vida cotiá. Recoméndase a aqueles alumnos que non 
vaian a estudar Bacharelato ou a quen curse o Bacharelato de Humanidades. 

As matemáticas académicas profundizan en conceptos e procedementos 
matemáticos. Deberán elixilas aqueles alumnos que vaian a estudar calquera dos 
bacharelatos nos que se cursen matemáticas. 

 
 

Non serán vinculantes as opcións cursadas en 3º de ESO (a opción con matemáticas 
académicas ou a opción con matemáticas aplicadas). Isto significa que 
independentemente do que escollas en 3º, poderás escoller o que desexes en 4º. Ten en 
conta que as matemáticas académicas son máis amplas e teóricas que as aplicadas, pero 
non é un impedimento para cursar 4º ESO, posto que os contidos básicos son os mesmos. 

 
Esta elección en 3º curso non impón aos alumnos a obrigatoriedade de cursar a 

mesma opción en 4º pero un alumno que en 3º ESO escolla la opción de aplicadas seralle 
moi difícil aprobar as matemáticas académicas en 4º ESO 

 
A continuación podes ver as materias que deberás cursar segundo a opción 

escollida: 
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Á hora de matricularte en 3º de ESO, terás que escoller entre as materias de Relixión ou Valores Éticos. 

A opción de Relixión ou Valores Éticos  poderás cambialas en cada curso de ESO. 
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UNHA NOVA MATERIA: Cultura clásica. 
 
Os contidos desta materia refírense a aspectos relacionados co mundo greco-

romano: a vida cotiá, costumes, arte, deuses, historia. Un acercamento a Grecia e Roma 
como base, ambas, do pensamento e cultura de Occidente. 

 
 

PPrroommoocciióónn  ee  ttiittuullaacciióónn  
 

 Os alumnos promocionarán de curso cando superen todas as materias 
cursadas ou teñan avaliación negativa en 2 materias como máximo. 

 Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 
materias que sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura 
e Matemáticas de forma simultánea. 

  De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción de un alumno con 
avaliación negativa en 3 materias cando se dean conxuntamente as 
seguintes condicións: 
 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente 
Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas, 
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 
negativa non impide ao alumno ou alumna seguir con éxito o curso seguinte, que 
ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 
evolución académica, 
c) Que se apliquen ao alumno as medidas de atención educativa propostas no 
consello orientador. 

 

Non podes aprobar as materias dun nivel si tes suspensa a do nivel 

anterior. Por exemplo, si tes suspensa Lingua de 2º, non poderás aprobar a de 

3º ata que non recuperes a de 2º. 

 

A situación do estado de alarma modifica 
aspectos relativos á avaliación e promoción 
quedando recollidos na páxina do IES 
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Consello Orientador 
Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase aos pais, nais ou titores legais de cada alumno 

un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis  adecuado a seguir, así como a 
identificación, mediante informe motivado, do grao do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición 
das competencias correspondentes que xustifica a proposta. 

 Se se considerase necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación 
sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento ou a un ciclo de 
Formación Profesional Básica. 

 Consello orientador incluirase no expediente do alumno/a. 

 

 
CALIFICACIÓN FINAL DA ETAPA 

 

CALIFICACIÓN FINAL DA ETAPA DE ESO 
 
 

Cálculo da nota media 

A nota media da etapa será a media das cualificacións numéricas 
obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa, expresada 
nunha escala numérica de 1 o 10 con dúas cifras decimais, 
redondeada  á milésima máis próxima, e, en caso de equidistancia, á 
superior. 

 

“Non presentado “en setembro 
A situación de “non presentado” (NP) na avaliación extraordinaria 
equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma materia na 
proba ordinaria. 

 
 
 

Matrícula de honra 

O alumno que despois da avaliación ordinaria de xuño de 4º de 
obtivera unha media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a 
distinción de Matrícula de Honra (MH). 
Esta distinción concederase a un número non superior ao 5% ou 
fracción resultante superior a 15 do conxunto de alumnado 
matriculado no centro educativo  no  4º curso. 

 
 
 
 
 

Que título se obtén o superar a ESO? 
 
Obtense o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 
O título é necesario para poder continuar estudos posteriores, xa sexan de 

bacharelato ou formación profesional. O título acadado é o título mínimo que se esixe 
actualmente para desempeñar un posto de traballo, sen el terás unhas nulas 
posibilidades de ter un contrato de traballo. 
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Para obter o título de Graduado en ESO requirirase ter avaliación positiva en todas 
as materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan 
simultaneamente Lingua Galega e Literatura + Matemáticas, ou Lingua Castelá e 
Literatura+ Matemáticas. As materias coa mesma denominación nos diferentes cursos 
considéranse diferentes materias.  

 
 
 

E despois da ESO que? 
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Que pode facer o alumnado que non progrese 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. 

 

 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): Se non se logra o título de 

graduado en educación secundaria pódese cursar un Programa de Formación Profesional Básica para 
evitar incorporarse ao mundo laboral sen cualificación. 

 

  EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS: Ao cumprir 18 anos se no se acadou o título de 

ESO pódese acceder á modalidade de Adultos para facer os cursos que che quedaron sen aprobar de 
ESO. Nesta modalidade non hai límite de tempo para acadar o título. Os 4 cursos da ESO comprímense 
en dous, de tal xeito que no 1º ano cúrsase 1º e 2º de ESO en dous cuadrimestres, e no 2ª ano cúrsase 
3º e 4º en outros dous cuadrimestres. Excepcionalmente poden acceder á ESA (Educación Secundaria de 
Adultos) os maiores de 16 anos se teñen un contrato de traballo. 

 

 PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO: Outra vía é presentarse á proba de 

acceso a ciclos de grao medio para maiores de 17 anos. Se superas esta proba, aínda que non obterás o 
título de ESO, poderás solicitar praza nun Ciclo de Formación Profesional de Grao Medio. Este exame 
celébrase todos os anos no mes de maio, é tipo test e avalía os contidos de materias de 3º e 4º de ESO. 

 
 
 
 

Para calquera outra información  pide cita co  

Departamento de Orientación.  

Chama á Conserxería: TF:982870901 

 


