
  

ORIENTACIÓNS PARA OS PAIS/NAIS
Para acadar un resultado satisfactorio nos estudos é fundamental a colaboración das familias co centro 

educativo. O feito de que os/as alumnos/as perciban unha mesma mensaxe coherente polas dúas partes 

axudará sen dúbida á súa motivación e interese. Podemos destacar unhas liñas xerais de actuación:

1) Orientacións de carácter xeral en canto á participación da FAMILIA no estudo dos fillos:

• É imprescindible respectar un horario familiar e unha conduta correcta, así como esixir aos seus fillos 

responsabilidade:  que programen un  horario de estudo diario que non debería ser inferior  a 

dúas horas na ESO e que se comprometan a cumprilo. Os alumnos sempre teñen tarefas que facer 

nese tempo: si non hai exercicios ou exames próximos sempre hai que repasar o visto en clase, 

facer resumes, esquemas, etc.

• O lugar de estudo debe tamén reunir, na medida do posible, as características adecuadas: estudar 

sempre no mesmo sitio,  tranquilo e sen obxectos que afecten á atención (TV, móvil,  ordenador, 

música...), ter a man o  material preciso (diccionarios, calculadoras...) etc.

• Unidade de criterio dos pais á hora de esixir ós fillos o cumprimento das súas obrigas. Trátase de 

ter unha actitude dialogante, nin demasiado autoritaria nin demasiado permisiva, pero en todo caso 

é básico que os rapaces vexan que o non cumprimento das obrigas ten consecuencias.

• Favorecer a confianza e a autoestima do fillo/a, felicitándoo polos seus progresos, esforzos...

• Por suposto é fundamental o bó estado físico dos alumnos: que durman un mínimo de 8 horas e que 

almorcen sempre antes de vir a clase. Tamén son importantes as actividades de ocio, deportes, 

relacións cos amigos, etc.

• Por último, é importante mostrar interese polas actividades do alumno/a e o seu rendemento a través 

de constantes conctactos co titor/a.

2) Información do centro:

• Non só os/as titores/as se non tamén o resto do profesorado do centro, así como o departamento 

de orientación  e o  equipo directivo dispón dunhas horas de atención ós pais  que lles  serán 

comunicadas polos titores. De non poder vir a esas horas, existen outras vías posibles de contacto: 

teléfono, email, páxina web, etc.

A páxina web  do centro presenta información actualizada do calendario  escolar,  actividades,  datas de 

exames, etc: http://centros.edu.xunta.es/iesfernandoesquio/

O email  do  centro:  ies.fernando.esquio@edu.xunta.es pode  utilizarse  no caso de non poder  contactar 

doutro xeito..
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• As FALTAS DE ASISTENCIA deberán ser xustificadas polo alumno en canto se incorpore a clase. O 

titor/a será quen decida si estas faltas están ou non xustificadas en función da documentación adxunta 

(cita médica, etc). Cada 15 días se enviará un boletín informativo das faltas a casa. O recibín que figura 

na parte inferior do mesmo non é en ningún caso unha xustificación.

• As FALTAS DE ORDE serán comunicadas coa maior brevidade polo titor/a ou xefa de estudos.

• Os  alumnos  da  ESO  non  poderán  abandonar  en  ningún  caso  as  instalacións  do  centro.  Só 

excepcionalmente, e coa autorización previa por escrito dos pais, poderase autorizar a saída.

• En canto ás  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS organizadas polo centro fóra do recinto escolar 

dentro do horario lectivo,  é de destacar o seu  carácter didáctico e curricular,  e  polo  tanto a 

importancia da asistencia as mesmas. O/a profesor/a poderá requerir do/a alumno/a a realización 

dun traballo  compensatorio  no caso de non acudir.  A  actividade  lectiva,  en todo caso,  non se 

suspende,  e o/a alumno/a debe asistir  ó centro. No caso de que o motivo da non asistencia á 

actividade sexa económico, non teñan dúbida en poñerse en contacto co centro para solucionalo.

3) Características da ESO:

• O título de Graduado en Educación Secundaria ESO considérase a  mínima titulación requerida para 

obter una  formación básica, así como para continuar cos estudos de Bacharelato e posteriormente 

universitarios, ou ben para acceder á Formación Profesional de Grao Medio, e posteriormente ó Grao 

Superior.  É importante destacar que  a media das cualificacións da ESO influirá no acceso aos 
Ciclos de Grao Medio.

• Para obter o título da ESO é necesario aprobar os catro cursos de que consta, tendo en conta que:

 Poderase repetir só dúas veces. 

 Poderase repetir o mesmo curso só una vez.

 Excepcionalmente,  en 4º de ESO, poderase repetir  2 veces no caso de que non se 

repetira nunca nos cursos anteriores. 

 A titulación acadarase con todas as materias aprobadas en Xuño, ou ben con 1 ou 2 

materias suspensas en Setembro.

• Para promocionar dun curso a outro é necesario ter aprobadas tódalas asignaturas, ou ben ter só 1 ou 

2 suspensas en setembro. No caso dos repetidores, promocionarán por imperativo legal ó seguinte 

curso, si ben seguen tendo suspensas as materias do curso anterior e deben recuperalas, xa que 
suman no cómputo global de suspensas do curso actual.. 

• Ao longo de toda a ESO os alumnos/as que así  o precisen disporán de  medidas de atención á 

diversidade como  reforzos na  aula  ou  fora  dela,  adaptacións  curriculares,  etc.  Pode  ofrecerse 

tamén ao alumnado a incorporación a un Programa de Diversificación Curricular dun ou dous anos 

no caso de reunir os requisitos para elo: 

• Informe favorable do equipo docente.



• Informe favorable da orientadora.

• Consentimento dos país e alumno/a.

 Nos dous primeiros  puntos  será  clave  á  actitude  e  o  interese  que o  alumno/a 
demostre por esforzarse en superar as súas dificultades.

• No caso de non obter o título da ESO, os/as alumnas teñen a posibilidade de prepararse para realizar a 

proba de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio. Para presentarse a esta proba é necesario:

 Ter 17 anos cumpridos ou facelo no ano natural da realización da proba.

 A proba consta das seguintes partes: sociolingüística, matemática e científico-técnica, e 

a cualificación obtense como a media aritmética das partes, sempre e cando non se teña 

unha nota inferior a 4 en ningunha delas.

 IMPORTANTE: a superación da proba da acceso ós ciclos de Grao Medio,  pero  en 

ningún caso supón a obtención do Graduado en Educación Secundaria.

4) Características do Bacharelato:
O Bacharelato é unha etapa de escolarización non obrigatoria que consta de dous cursos. Sen embargo, 

o feito de estar matriculados en  réxime presencial fai que a asistencia dos alumnos/as ás clases sexa 

obrigatoria. As faltas reiteradas poden ter como consecuencia a perda do dereito á avaliación continua.

• Promociónase de 1º a 2º curso cun máximo de dúas materias suspensas, é dicir, o alumnado 

con máis de dúas materias suspensas deberá repetir curso completo. Excepcionalmente, o equipo 

docente  pode  decidir  que  alumnos  con  3-4  materias  avaliadas  negativamente  manteñan  a 
cualificación daquelas outras xa cursadas e superadas. Dita cualificación só poderá cambiar no 

caso de ser superior á do curso anterior. Os alumnos que promocionen a 2º con materias suspensas 

deberán realizar as correspondentes probas de  recuperación de pendentes, e non poderán ser 

avaliados da materia de 2º co mesmo nome mentres non teñan superada a de primeiro.

• A titulación acadarase con todas as materias aprobadas, Esta daralles aos alumnos/as acceso 

aos  Ciclos Formativos de Grao Superior,  ou ben á  Universidade a través da realización das 

Probas de Acceso á Universidade (PAU) ou Selectividade.

• No caso de que o/a alumno/a  non supere o Bacharelato,  ten a opción de presentarse a unha 

proba de acceso para os Ciclos Formativos de Grao Superior sempre que teña cumpridos os 18 

anos ou o faga no ano natural de realización da proba. A superación desta proba en ningún caso 
é equivalente ao título de Bacharelato.

• En canto á Selectividade ou PAU, as liñas xerais desta proba son as seguintes:

 unha Fase Xeral obrigatoria que constará de 5 exercicios: 

o Lingua Castelá e Literatura 

o Lingua Galega e Literatura

o Historia de España OU Historia da Filosofía



o Lingua Estranxeira

o UNHA materia de modalidade

 Unha Fase Específica, de carácter voluntario, no que o/a alumno/a poderá examinarse de ata un 

máximo de 3 materias de modalidade, distintas á elexida para a fase xeral.

o A superación da proba de acceso darase cando se obteña un mínimo de 5 realizando a 

media ponderada entre a nota media do bacharelato (60%) e a da fase xeral (40%).

o Para acceder a aquelas titulacións con límite de prazas, a cualificación obterase segundo a 

seguinte fórmula:

  

 
NMB= nota media do bacharelato
CFX= cualificación da fase xeral
M1, M2 = as dúas materias da fase específica con mellor cualificación, unha vez aplicados os parámetros 
de ponderación: a e b (non todas as materias puntúan o mesmo para tódolos graos universitarios)

 

Máis información:   http://ciug.cesga.es/pau.html

 

O EQUIPO DIRECTIVO E O PROFESORADO DO IES 
FERNANDO ESQUÍO QUEDAMOS Á SÚA DISPOSICIÓN PARA 
CALQUERA DÚBIDA QUE PODAN TER


