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ESTRUCTURA DO SISTEMA EDUCTIVO



NOVIDADES REFORMA EDUCATIVA LOMCE

• Novo  consello  orientador ás  familias,  elaborado  polo  equipo

docente  ao  final  de  cada  curso  da  ESO:  indicará  o  itinerario  máis

axeitado, así como as medidas de atención á diversidade máis adecuadas. 

• Posibilidade de agrupar as materias en ámbitos de coñecemento en

1º de ESO, para facilitar o tránsito entre Primaria e ESO. 

• Novos  Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendimento:

implantaranse nos cursos de 2º e 3º de ESO. O alumnado incorporarase a

estes programas por proposta do equipo docente ás nais, pais e/ou titores

legais.  Irán  dirixidos  preferentemente  ao  alumnado  que  presente

dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables a falta de estudo

ou  esforzo,  e  comprenderán  adaptacións  organizativas  e  curriculares:

agrupación de materias en ámbitos, metodoloxía específica,  actividades

prácticas, etc. 

• Opcións  de  ensinanzas  académicas (para  a  iniciación  ao

bacharelato)  e  aplicadas (para  a  iniciación  á  Formación  profesional):  a

partir de 3º de ESO. 

• Introdúcese a materia de  Valores Éticos como alternativa á área

de Relixión, en lugar das medidas de atención educativa do centro que non

permitían a aprendizaxe de contidos curriculares. 

• A lingua castelá ou galega só se utilizarán como apoio no proceso de

aprendizaxe  da  lingua  estranxeira.  Priorizaranse  a  comprensión  e  a

expresión oral. 

• Limitación  da  promoción na  ESO con  asignaturas  suspensas:  non

deben  ser  simultáneamente  Matemáticas  e  Lingua  Castelá  ou  Lingua

Galega. 



• Nova avaliación final (reválida) que é necesario superar para obter

o  título  de  Graduado  en  ESO.  A  cualificación  final  será  a  media  das

cualificacións de ESO, ponderada ao 70%, e da avaliación final, ponderada

ao 30%. 

A EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Características xerais

 A  Educación  Secundaria  Obrigatoria  é  unha  etapa  educativa  que  ten

carácter obrigatorio e gratuíto e constitúe, xunto coa Educación Primaria,

a educación básica.

 Na  Educación  Secundaria  Obrigatoria  prestarase  especial  atención  á

orientación educativa e profesional do alumnado.

 A etapa de Educación Secundaria Obrigatoria comprende  dous ciclos, o

primeiro de tres cursos escolares e o segundo de un. Estes catro cursos

seguiranse ordinariamente entre os doce e os dezaseis anos de idade.

 O segundo  ciclo  ou  cuarto  curso  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria

terá  un carácter fundamentalmente  propedéutico (de preparación para

estudos posteriores de bacharelato ou formación profesional).

 As materias do 1º ciclo da ESO son as seguintes:



MATERIAS
HORAS SEMANAIS

1º ESO 2º ESO 3º ESO
Bioloxía e Xeoloxía 4 - 2
Cultura clásica - - 2*
Educación Física 2 2 2
Educación Plástica e Visual 2 - 2
Física e química - 3 2
Lingua Castelá e Literatura 4 3 3
Lingua Galega e Literatura 4 3 3
Matemáticas 5 5 4**
Música - 2 2
Primeira Lingua Estranxeira (Inglés) 3 3 3
Relixión ou Valores sociais e cívicos 1 1 1
Segunda Lingua Extranxeira (Francés) 2 2 2*
Tecnoloxía - 3 2
Xeografía e Historia (sección bilingüe) 3 3 3
Libre configuración do centro 1 1 -
Titoría 1 1 1
TOTAL 32 32 32

*Elexir 1.
**Elexir entre Matemáticas académicas ou matemáticas aplicadas.

 As materias de Bioloxía e xeoloxía e Xeografía e Historia, sustitúen á

materia de Coñecemento do Medio que tedes en Educación Primaria.

 Unha  sección bilingüe é a organización do ensino dunha área ou materia

non lingüística da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria

ou bacharelato, ou dun módulo de formación profesional específica, que se

cursa nun nivel por un grupo de alumnos ou alumnas dun xeito bilingüe,

dentro do enfoque AICLE/CLIL (aprendizaxe integrada de contidos e lin-

guas): na lingua cooficial que corresponda, segundo a normativa vixente,

neste caso o galego, e nunha lingua estranxeira falada na Unión Europea,

que é impartida como área ou materia ao devandito grupo de alumnos e

alumnas, neste caso o inglés. A incorporación da lingua estranxeira na sec-

ción bilingüe acadará un mínimo dun 50 por cento. O currículo das áreas,



materias ou módulos non lingüísticos das seccións bilingües será o estable-

cido na normativa vixente con carácter xeral. O alumnado poderá recibir

dous períodos semanais de clase de reforzo do idioma, como ampliación do

seu horario lectivo, que serán impartidos polo seu profesorado especialis-

ta de lingua estranxeira, se as necesidades formativas así o requiren e os

recursos  do  centro  o  permiten.  A  avaliación  e  promoción  do  alumnado

axustarase en todos os casos aos procedementos establecidos na normati-

va vixente con carácter xeral. Ao remate de cada curso o alumnado que

sexa cualificado positivamente na materia obxecto da sección bilingüe re-

cibirá unha credencial oficial expedida polo centro conforme participou

nunha sección bilingüe, que se fará constar mediante dilixencia no seu his-

torial académico. O alumnado que forme parte dunha sección bilingüe non

poderá abandonala antes de rematar o  curso escolar,  salvo por razóns

xustificadas ante a dirección do centro e coa autorización desta.

 A hora de titoría pretende traballar co alumnado diversos aspectos edu-

cativos complementarios como por exemplo:

o Presentación e acollida do alumnado.

o Avaliación inicial do alumnado.

o Participación na organización do centro.

o Normas de convivencia.

o Técnicas de estudio.

o Habilidades sociais.

o Mellora da convivencia.

 Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo, polo menos, tres se-

sións de avaliación. Finalizada cada unha das sesións de avaliación, o alum-

nado e as nais/pais ou persoas titoras legais serán informados dos seus



resultados, da evolución académica así como das decisións adoptadas para

o reforzo e/ou recuperación, se fose o caso. A última destas tres sesións

poderá coincidir coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. Posterior-

mente, nos primeiros días do mes de setembro terá lugar unha sesión de

avaliación, tras a realización das probas extraordinarias, para o alumnado

que non superase todas as materias na avaliación final ordinaria. Cando un

alumno ou alumna non se presente á proba extraordinaria dunha materia,

nos documentos de avaliación farase constar «non presentado» (NP).

 No instituto hai horarios diferenciados para cada unha das etapas educa-

tivas que se imparte. No caso da ESO, o horario semanal sería o seguinte:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
08:30-09:20 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES
09:20-10:10 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES
10:10-11:00 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES
11:00-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
11:30-12:20 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES
12:20-13:10 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES
13:10-14:00 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES

14:00-15:30 COMEDOR

16:20-17:10 CLASES
17:10-18:00 CLASES

Promoción dun curso a outro

Os criterios de promoción na ESO, que se terían en conta para pasar dun curso a

outro, serían os seguintes:

1.  Os  alumnos  e  alumnas  promocionarán  de  curso  cando  superasen  todas  as

materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo, e

repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en



dúas  materias  que  sexan  Lingua  Galega  e  Literatura  ou  Lingua  Castelá  e

Literatura e Matemáticas de forma simultánea. 

2. De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción de un alumno ou alumna

con  avaliación  negativa  en  tres  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)  e que se apliquen ao alumno ou alumna as medidas de atención educativa

propostas no consello orientador. 

Poderá  tamén  autorizarse  de  forma  excepcional  a  promoción  dun  alumno  ou

alumna  con  avaliación  negativa  en  dúas  materias  que  sexan  Lingua  Galega  e

Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea

cando o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o

curso  seguinte,  que  ten  expectativas  favorables  de  recuperación  e  que  a

promoción beneficiará a súa evolución académica, e sempre que se apliquen ao

alumno  ou  alumna  as  medidas  de  atención  educativa  propostas  no  consello

orientador. 

3.  As  materias  coa  mesma  denominación  en  diferentes  cursos  da  Educación

Secundaria Obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

4.  Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das

materias  non  superadas,  seguirán  os  programas  de  reforzo  que  estableza  o

equipo docente e deberán superar as avaliacións correspondentes aos devanditos

programas de reforzo. 



5. O alumno ou alumna que non promocione deberá permanecer un ano máis no

mesmo curso. Esta medida poderá aplicárselle no mesmo curso unha soa vez e

dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba

producirse en terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime

ordinario cursando Educación Secundaria Obrigatoria ata os dezanove anos de

idade,  cumpridos  no  ano  no  que  finalice  o  curso.  Excepcionalmente,  poderá

repetir unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores

da etapa. 

BIBLIOTECA

Este centro dispón dun servizo de Biblioteca que permanece aberto en

tódolos recreos para préstamo e consulta de: libros, revistas, vídeos, DVD,

TV  etc.  Nesta  aula  existen  ordenadores a  disposición  do  alumnado para

realizar  consultas  por  Internet.  A  parte  do  horario  de  recreo,  esta

biblioteca tamén está aberta segundo horario exposto na súa porta.

TRANSPORTE ESCOLAR

Son  usuarios lexítimos do servizo de transporte escolar os alumnos e

alumnas de ESO cuxos domicilios se encontren fóra do núcleo urbano no que

se  atope  o  centro  escolar  e,  en  calquera  caso,  a  unha  distancia  deste

superior a  2 km. Tamén poderán ser  usuarios autorizados de transporte

escolar os alumnos e alumnas que residan a unha distancia inferior a 2 km do

centro e así  o soliciten. Ante a eventualidade de que haxa vehículos que

conten  con  prazas  vacantes  e  co  obxectivo  de  optimizar  os  recursos

dispoñibles,  poderase  autorizar  excepcionalmente  o  uso  do  servizo  aos

seguintes colectivos, sempre que elo non comporte modificación das rutas

existentes, nin creación de novas paradas,  nin incremento de duración do

traxecto, nin incorporación da figura do acompañante:



1. Alumnado de ensino obrigatorio cuxo domicilio estea situado a unha dis-
tancia do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbani-
zada e 500 m en zona non urbanizada. 

2. O alumnado escolarizado en centros que non lles corresponden por área de
influencia. 

3. O alumnado que, por causa de proximidade xeográfica, solicite a utiliza-
ción de liñas de transporte correspondentes a centros distintos a aqueles
nos que estea matriculado.

4. Acceso ao servizo por alumnado de bacharelato e ciclos formativos de FP.
5. Acceso ao servizo por viaxeiros adultos do Programa TES+BUS.

COMEDOR ESCOLAR

Poden ser usuarios do servizo de comedor, os alumnos e alumnas que cursen a

ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil dos centros con instala-

cións de comedor e os dos centros próximos que carezan delas, autorizados ex-

presamente. No relativo ao alumnado, haberá dous tipos de usarios:

1. Usuarios gratuítos:

o alumnado  pertencente  a  unidades  familiares  que  se  atopen  en  situación

socioeconómica  de  exclusión  social  certificada  polos  servizos  sociais

autonómicos ou municipais correspondentes. 

o Alumnado que se atope en situación de acollemento residencial ou familiar. 

o Alumnado cun grao de discapacidade declarado igual ou superior ao 33 %. 

o Alumnado  pertencente  a  unidades  familiares  vítimas  de  terrorismo  ou  de

violencia de xénero acreditada documentalmente. 

o Alumnado pertencente a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per

cápita inferior a 7.000 euros.

2. O uso do comedor escolar nos supostos non descritos no apartado precedente

dará lugar ao aboamento total ou parcial deste servizo, cas cuantías de 1, 2’50



ou 4’50 euros por día de servizo de comedor, en función da súa renda familiar

anual neta per cápita.

MATRICULA DO ALUMNADO DE 1º E.S.O.
As datas para formalizar  a  Matrícula  os alumnos/as de PRIMEIRO DA ESO

serán:

Dende:   O día 25 de xuño 

Ata:     O día 10 de xullo 

Horario: de 9:30 a 13:30 horas

A documentación necesaria para formalizar a matrícula é a que segue:

 Impresos e sobre de matrícula cubertos.

 Fotocopia do DNI.

 2 fotos tamaño carnet actualizadas, co nome e apelido por detrás.

 Fotocopia completa do Libro de Familia, ou documento que acredite a

situación familiar actual.

NOTA: os impresos de matrícula serán facilitados na secretaría do instituto.



IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO
Avda. Germán Ancochea Quevedo nº 13

32780 A Pobra de Trives. Ourense
Tlfno. e fax: 988 330 302

E-mail: ies.xerman.ancochea@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iesxermanancochea/  

 Máis  información  no

Departamento de Orientación.
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