
Departamento de Orientación                                                                                                                                 IES Vilar Ponte 

 

1 

CADERNO DE ORIENTACIÓN  ACADÉMICA E PROFESIONAL 4º ESO 
 
 

QUE POSIBILIDADES TEÑO AO FINALIZAR O 4º CURSO DA ESO? 
 
1º Aprobar e facer o BACHARELATO ou ben un ciclo formativo de Grao 

Medio. 
 
2º Se suspendo, podo repetir 4º da ESO, se non repetín este nivel 
 
3º Se suspendo e xa repetín, cursar un Programa de Formación 

Profesional Básica (FPB) 
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Non podes aprobar as materias dun nivel si tes suspensa a do nivel 

anterior. Por exemplo, si tes suspensa Lingua de 3º, non poderás aprobar a de 

4º ata que non recuperes a de 3º. 

 

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. 

 
 Os alumnos que cursen a ESO e non obteñan o título ao que se refire este apartado recibirán 

unha certificación con carácter oficial e validez en toda España. 
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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.  

 

A situación do estado de alarma modifica 
aspectos relativos á avaliación e titulación, 
quedando recollidos na páxina do IES 

 

 
 
RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 
 
Matrícula de honra. 
 O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño do cuarto curso, 

obtivese unha nota 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 quince do conxunto do alumnado matriculado no centro 
educativo no cuarto curso. 

 
 
Premio extraordinario na ESO 
 
Requisito 
Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha 

nota media igual ou   superior a 9,00 puntos. 
 
Convocatoria 
Anualmente sae a convocatoria a finais de maio e remata a inscrición os primeiros 

días de xullo 
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E despois da ESO que? 
 
 
 

 
 
 

CO TÍTULO DA ESO 
 

 
CICLO DE GRAO MEDIO 
 
Que é a Formación Profesional? 
Ensinanzas que capacitan para o exercicio dunha profesión. Duran dous cursos e 

organízanse en ciclos de grao básico, medio superior. 
Están conformados por unha serie de módulos (materias) de formación teórico-

practica mediante os que se adquiren as competencias propias do título. 
A superación de todos os módulos dun ciclo medio permite a obtención do título de 

técnico e da acceso á incorporación a un ciclo superior. 
O título posibilita a incorporación ao mundo laboral cunha formación que permitirá 

traballar como autónomo ou como asalariado, cunha cualificación profesional suficiente 
para o desempeño dunha profesión.  

www.edu.xunta.es/fp 

http://www.edu.xunta.es/fp
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Son importantes estes tres conceptos: FAMILIA, CICLO, MÓDULO. 
  
A familia profesional: é  o nome que enmarca unha actividade nun determinado 

campo de traballo. Actualmente hai  26 familias de formación profesional.  
 

 

Dentro de cada familia hai  ciclos formativos: recollen un conxunto de destrezas 
orientadas ao exercicio dunha profesión concreta. Cada familia ten diferentes ciclos 
formativos de grao medio e de grao superior, que se corresponden con cada profesión.  

 
Cada ciclo formativo comprende unha serie de módulos. Son as áreas ou materias 

de contido teórico e práctico que terás que estudar (“as asignaturas”). Existen uns 
módulos que son comúns a todos los ciclos: FOL (Formación e Orientación Laboral), EIE 
(Empresa e iniciativa emprendedora), FCT (Formación en Centros de Traballo). Os tipos 
de módulos que hai están directamente relacionados coa profesión estudada, é dicir, xa 
non existen materias como lingua e literatura, matemáticas, filosofía, ciencias sociais, etc 
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FAMILIAS 
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O BACHARELATO 
 

Que é o bacharelato e que título proporciona? 
 
Etapa educativa non obrigatoria de dous anos de duración á cal se accede co título 

de graduado en educación secundaria. 
Existen tres modalidades (Ciencias, Artes, Ciencias Sociais e Humanidades) con 

materias diferentes en cada modalidade. 
Cúrsanse materias troncais (comúns ás diferentes modalidades), materias 

específicas de materias de libre configuración. 
As materias troncais e obrigatorias a calquera modalidade son: lingua castelá e 

literatura, lingua galega e literatura, lingua estranxeira, filosofía, educación física. 
 
As modalidades e as súas materias específicas son as seguintes: 
 

  Artes. As materias que se imparten son, dependendo de un ou outro itinerario: 
Cultura audiovisual, Debuxo artístico e Debuxo Técnico, Historia da Arte, Análise musical, 
Anatomía aplicada, Linguaxe e práctica musical, Artes Escénicas, Historia da música e da 
danza, … . 

 

 Ciencias, coas seguintes materias para escoller: matemáticas, física e química, 
bioloxía, debuxo técnico, tecnoloxía industrial, ciencias da terra e do medio ambiente... 

 

 Humanidades e Ciencias Sociais, con materias tamén para escoller entre: Historia 
do Mundo contemporáneo, historia da arte, economía, matemáticas aplicadas ás ciencias 
sociais, grego, latín, literatura universal… 

 
Cada modalidade está relacionada con determinados estudos académicos 

posteriores. 
 
Trala superación de todas as materias que se cursan nesta etapa obtense título de 

bacharelato. O título permite o acceso aos ciclos formativos de grao superior e á 

universidade LOGO DE SUPERAR A ABAU. 
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ABAU 
 

A proba de avaliación do  ac arelato para o acceso    niversidade (ABAU) 
estrutúrase en dúas partes denominadas respectivamente Parte Obrigatoria e Parte 
Voluntaria. 

Na  parte obrigatoria podes obter unha nota de ata 10 puntos, non caduca. 
Na parte voluntaria podes obter unha nota de ata 4 puntos, caduca aos dous cursos. 
Parámetros de ponderación: www.ciuga.gal 

 
Antes de continuar imos aclarar os seguintes termos: 

 

ACCESO: 

 

 Obter o dereito a estudar en calquera universidade española, pública ou privada. 

Polo tanto este termo refírese a obter os requisitos que permiten ingresar na 

universidade. A nota de acceso á universidade é fixa e non varía dunha universidade a outra. Esta 

nota permanece para sempre, aínda que se pode repetir a ABAU para mellorala. 

Conséguese coa media das notas de bacharelato e coa media da parte obrigatoria da 

ABAU. 

 

ADMISIÓN: 
 
 Conseguir o acceso a un grao determinado nunha universidade particular, polo que 

a admisión pode ser diferente en diferentes universidades ao valorar diferente as 

materias das que te examines na ABAU. Poderase obter notas de admisión diferentes en 

función dos graos e universidades que se soliciten. Este termo refírese por tanto a 

conseguir a praza nun grao nun centro desexado. A nota dos exames da parte voluntaria 

"caduca" aos dous anos. 

 

NOTA DE CORTE: 

 

 É a nota de admisión do último solicitante que se matriculou nun grao e nunha 

universidade determinada. Non é unha nota establecida previamente por ningún 

organismo. Esta nota ten un valor orientativo e pode variar á baixar ou subir dependendo do 

número de solicitantes e do número de prazas ofertadas en cada grao. A CIUG publica cada 

ano as notas de corte establecidas na admisión dese curso para cada grao 

 

http://www.ciuga.gal/
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Para acceder aos estudos universitarios de grao desde o bacharelato terase en 

conta a nota media obtida no bacharelato, que ponderará un 60% do resultado final e a 

nota media da Parte Obrigatoria da ABAU, que ponderará un 40%. Esta nota poderá ser 

mellorada coa Parte Voluntaria da ABAU, ao sumar a nota ponderada de materias 

consideradas prioritarias para a titulación universitaria á que se desexa acceder. 

 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN E NOTA DE ACCESO/ADMISIÓN:  
 
Cada un dos exercicios da Parte Obrigatoria será cualificado de 0 a 10 puntos, con 

dúas cifras decimais.  
 
Considerarase superada a proba de ABAU cando obtiveses unha nota igual 

ou superiora 5 puntos como resultado da media ponderada do 60 % da nota media do 
bacharelato e o 40% da cualificación da Parte Obrigatoria, e sempre que obtiveses un 
mínimo de 4 puntos na cualificación da Parte Obrigatoria.  

 
O acceso á universidade, tanto pública como privada, para cursar estudos 

universitarios oficiais de Grao requirirá, con carácter xeral, a superación da proba de 
ABAU.  

 
Cada unha das materias das que te  examines na Parte Voluntaria  será cualificada de 0 a 10 

puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada a materia cando se obteña 
unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.  

 
 

Como podes comprobar a nota media do Bacharelato ten un 
peso dun 60% na ABAU de aí a importancia de que te poñas con 
ganas desde o 1º curso, non esperes ao 2º. Teñen a mesma 
importancia as de 1º que as de 2º, que non sexa tarde!!!!!!!!! 
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A túa nota de acceso é a seguinte: 
 

 
Nota de acceso=0,6*NMB+0.4 *CPO 

 
 NMB: Nota media de bacharelato 
CPO: Cualificación da Parte Obrigatoria 
 

 
A túa nota de admisión é a seguinte: 

 

 
Nota de admisión=0,6*NMB+0,4*CPO+ a*M1+b*M2 

 
NMB: Nota media de bacharelato 
CPO: Cualificación da Parte Obrigatoria 
M1, M2: Cualificación dun máximo de dúas materias das que se 
examinase o alumno/a na Parte Voluntaria e/ou materia Troncal de 
Modalidade correspondente, que proporcionen mellor nota de admisión, 
unha vez aplicados os parámetros de ponderación. 
a, b: Parámetros de ponderación da parte voluntaria e/ou materia Troncal 
de modalidade que proporcionen a mellor nota. 
 

 
Cálculo gráfico da nota 

 

 
Nota media do Bacharelato             x 0,6 
  + Nota de    
Nota media da Parte Obrigatoria   x 0,4 acceso        Nota de  
 + Admisión 
 Materia 1    x 0,2 ou 0,1   
Nota Parte Voluntaria + 
 Materia 2     x 0,2 ou 0,1 
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Itinerario de 1º Bacharelato 
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NOVAS MATERIAS 
 
Literatura Universal 
Esta materia facilita o desenvolvemento do individuo como lector competente, capaz de comparar textos 

literarios de distintas épocas e autores, e capaz de descubrir neles recorrencias temáticas, así como semellanzas 
ou diverxencias expresivas. Deste xeito, o alumnado ha aprender a transferir os seus coñecementos, relacionando 
o contido e as formas de expresión dunha obra literaria co contexto histórico e cultural no que se inscribe, o que 
ha favorecer a aprendizaxe autónoma 

 

Anatomía aplicada 
Esta materia estrutúrase en oito grandes bloques: "As características do movemento", "Organización básica 

do corpo humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega e utilización da 
enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", "Expresión e comunicación corporal" e "Elementos 
comúns". 

 

Cultura Científica 
A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado avalíe enunciados relacionados con estas 

cuestións e tome decisións fundamentadas en probas de carácter científico, diferenciándoas das crenzas e das 
opinións. En definitiva, trátase de que os cidadáns e as cidadás sexan competentes para tomar decisións baseadas 
no coñecemento científico, nun marco democrático de participación cidadá, desenvolvendo deste xeito a 
competencia social e cívica.  

Robótica  

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de 
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a 
tecnoloxía aporta ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos e 
necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan estas 
ensinanzas dunha gran relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da 
innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para 
formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha 
imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, 
formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece ao seu arredor. 

 

Antropoloxía 
 Antropoloxía convértese por dereito propio nunha materia que, caracterizada pola súa inherente 

transversalidade, lle propoña ao alumno a reflexión como eixe fundamental dunha existencia cívica crítica e 
construtiva. Pero é que a antropoloxía como estudo da humanidade, dos pobos antigos e modernos e dos seus 
estilos de vida, proporciónalle ao/á discente unha sorte de visión de amplo espectro que de seguro lle procura un 
horizonte de comprensión abstracto que pode axudalo/a, dun xeito moi específico e práctico, a entender de 
forma madura e intelixente o mundo global no que nos movemos e a incardinarse nel. E, desde logo, sen 
renunciar a achegar un punto de vista, antropoloxicamente mediado, da nosa realidade en Galicia. Ser quen de 
contrastar ou, por mellor dicir, examinar cientificamente outras crenzas e visións do mundo desde unha 
perspectiva eminentemente crítica é un obxectivo que se debe lograr para o enriquecemento do pensamento do 
alumnado e a súa propia autocomprensión como persoa galega. 
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Itinerario de 2º Bacharelato 
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Ensinanzas de Réxime Especial 
 
Proporcionan unha formación específica para garantir a cualificación dos futuros profesionais da 

música, a danza, os idiomas, a arte dramática, as artes plásticas e o deseño e as ensinanzas deportivas. 
 

As ensinanzas de música e danza 
As ensinanzas de música e de danza están dirixidas á formación de profesionais e teñen as 

seguintes saídas profesionais: interpretación, docencia, creación e investigación. 
Tamén están dirixidas a afeccionados, a quen lles ofrece unha formación práctica. Pódense cursar 

a calquera idade nas escolas e conservatorios de Música e Danza. Para acceder precisas superar unha 
proba de aptitudes. Organízanse en tres graos (elemental, profesional e superior) e teñen 14 cursos en 
total. 

 

As ensinanzas de idiomas 
Estúdase as ensinanzas das linguas cooficiais do estado e as ensinanzas de linguas estranxeiras nas 

Escolas Oficiais de Idiomas e en institutos de educación secundaria autorizados. Pódense cursar en tres 
modalidades: presencial, libre, a distancia. Constan de tres niveis de dous cursos cada un. En total son 6 
cursos. Cada dous cursos podes acadar un certificado. Podes estudar moitos idiomas: Inglés, Francés, 
Alemán, Ruso, Italiano, Portugués, Galego, Árabe, Xaponés, ... . Para acceder precisas 16 anos (14 se é 
para estudar un idioma diferente ao que estúdache en ESO). 

 

As ensinanzas deportivas 
Son ensinanzas dirixidas a formar adestradores. Existen diversas especialidades deportivas: Fútbol, 

Fútbol sala, Deportes de inverno (esquí, snowboard), Deportes de montaña e escalada, Atletismo, 
Baloncesto, Balonmán, Hípica, Salvamento e socorrismo, Mergullo deportivo, Judo e defensa persoal. 

Organízanse en dous ciclos con tres cursos en total. Para acceder ao 1º curso precisas o título de 
ESO e superar unha proba de aptitudes deportivas. 

 

As ensinanzas de artes plásticas e deseño 
Ofrecen unha formación técnica e unha formación artística que proporciona unha cualificación 

profesional. Comprenden un conxunto de ciclos formativos de grao medio e grao superior nas seguintes 
especialidades: Escultura, deseño de interiores, xoiería, artes aplicadas ao libro, cerámica, artes 
aplicadas á indumentaria, deseño industrial, deseño gráfico, artes aplicadas ao muro, esmaltes 
artísticos, téxtiles artísticos, arte floral, vidro artístico. Para acceder a elas, ademais de posuír o título de 
ESO /Bacharelato, precisas superar unha proba de aptitudes plásticas. 
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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 ao  

Departamento de Orientación.  

Chama á Conserxería: TF:982870901  

 
 
 


