
 
 

ORIENTOMENACASA# 
6º DE PRIMARIA 
“QUÉ É ESO?... “ 

  
 



6º E.P. 
 #orientomenacasa 

l  OLA A TOD@S, ESPERO QUE TODO O 
MUNDO ESTEA BEN. 

l  DESPOIS DE CASI SEIS SEMANAS NA 
CASA, TEMOS DEMOSTRADO UNHA 
ENORME CAPACIDADE DE ADAPTACIÓN. 

l  FÁGOVOS ESTE PPOINT PARA EXPLICAR 
COMO AUTOORIENTARNOS. 

l  IMOS VER COMO É A ESO 



SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 



ORGANIZACIÓN DA ESO 

l  4 CURSOS:  
1º ESO  -    2º ESO   -  3º ESO  - 4ºESO 
l  Comezamos con 12 anos rematamos con 16 

anos. 
l  Ó final de 4º ESO obtemos o título de 

GRADUADO/A EN ESO 
l  Ó rematar pódese facer Bacharelato ou 

Formación Profesional de Grao Medio 
 



MATERIAS en 1ºESO 

Lingua e literatura Castelá (4h.) 
Lingua e literatura Galega (4h.) 
L. Estranxeira à Inglés (3h.) 
L. Estranxeira à Alemán (2h.) 
Matemáticas (5h.) 
Xeografía e Hª (3h.) 
Bioloxía 1º (4h.) 
Relixión/ Valores Eticos (1h.) 
Ed. Física (2h.) 
Ed. Plástica, Visual e Audiovisual (2h.) 

Titorías (1h).. 



Para saber máis podedes mirar aquí… 
Entramos en google en “edu xunta lomce”. 



UNHA VEZ ALÍ CLICAMOS EN  
“GUÍA DA LOMCE” 



AGORA ABRIMOS  
“EDUCACIÓN SECUNDARIA”  



Clicando en Cursos… Entrais en pdf de 
1º por exemplo… veredes as 
explicacións e contidos da cada materia 



QUÉ SE FAI NA HORA DE TITORÍA 
l  Elección de delegad@s 

l  TÉCNICAS DE ESTUDO:Aprender a estudiar Analizar as avaliacións. 
 
l  EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

l  PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIOAL: Aprendo a tomar 
decisións 

l  EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA E A PAZ: Dereitos, deberes e normas 
(Normas de convivencia ), aprender a convivir, a comunicación, a 
solidariedade, as habilidades sociais, resolución de problemas de grupo, a
 autoestima. 

l  EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: A igualdade de 
dereitos (Os dereitos humáns) 

l  Prevención de VIOLENCIA DE XÉNERO. 

l  EDUCACIÓN PARA A SAÚDE: Prevención, Educación para a Sexualidade. 
 
l  EDUCACIÓN VIAL 



MATERIAS DE 2º ESO. 
 
l  FÍSICA E QUÍMICA. 
l  CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
l  EDUCACIÓN FÍSICA 
l  LINGUA GALEGA E LITERATURA 
l  LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
l  1ª LINGUA ESTRANXEIRA ( INGLES) 
l  2ª LINGUA ESTRANXEIRA (ALEMAN) 
l  MATEMÁTICAS 
l  MÚSICA 
l  TECNOLOXÍA 
l  RELIXIÓN / VALORES ÉTICOS 
l  TITORÍA 



CONSELLOS PARA UNHA 
BOA CONVIVENCIA 

l  Ser PERSOA: 
l  Respetarse a un mesmo e a compañeiras/os, profesorado 
l  Axudar e colaborar na clase, no cole,… 
l  Participar nas actividades do cole 
l  Correxir os propios erros 
 

l  Outras normas: 
l  Asistencia a clase. Puntualidade. 
l  Uniforme. 



EXCURSIÓNS e SAÍDAS 

l  Unha saída cultural cada trimestre. 
l  Celébranse cada curso: unha tarde de magosto en 

outono, unha xornada de convivencia antes das 
vacacións de Nadal, o día da paz en xaneiro, a 
carreira popular do Salnés na primavera,...   

l  A final de curso faise un día de convivencia. 
l  Cada semana hai unha hora dedicada a titoría: co 

titor, co orientador ou con outras persoas. 
l  En 4º ESO faise unha excursión de unha semana. 



ALGUNHAS RESPOSTAS 

l  As notas son: Insuficiente (1, 2, 3, 4), Suficiente (5), 
Ben (6), Notable (7, 8) e Sobresaliente (9, 10) 

l  A actitude e o comportamento na clase forman parte 
da nota de cada avaliación (aprox. 20%). Os 
profesores/as poñen + ou – polos deberes, traballos, 
participación,… 

l  En todas as áreas as faltas de ortografía baixan a nota 
do exame. 

l  Os exames poden ter calquera número de preguntas, 
e poden durar unha hora ou máis. 

CUALIFICACIÓNS 



Artigo 12º.-Promoción. 
 
l   O alumnado promocionará ao curso 

seguinte cando teña superados os 
obxectivos das materias cursadas ou teña 
avaliación negativa en dúas materias como 
máximo (non sendo Lingua e Mates). 

l  O alumnado repetirá curso cando sexa 
avaliado negativamente en tres ou máis 
materias. 



REPETIR CURSO 

l  O alumnado poderá repetir o mesmo curso 
unha soa vez e dúas veces como máximo 
dentro da etapa. 

l  Excepcionalmente, unha alumna ou alumno 
poderá repetir unha segunda vez en 4º curso 
se non repetiu en cursos anteriores desta 
etapa. 



l  Ed.Física: ten parte práctica e teórica e é necesario 
aprobar as dúas. 

l  En 1ºESO pero trabállase con novas tecnoloxías en 
case todas as materias. 

l  As clases son na aula, pavillón de deportes, aula de 
informática – laboratorio. 

 

ALGUNHAS RESPOSTAS 
ASIGNATURAS 



l  ¿é máis difícil? NON, un pouco máis de esixencia 
pero acorde coa vosa idade. 

l  ¿mandan máis deberes? NON, só en proporción 
do voso esforzo. 

l  ¿imos traballar en grupo? En moitas ocasións. 
l  ¿cantos días usamos uniforme ou chandal? Igual 

que en 6º. 
    HÁBITOS DE ESTUDIO 

Adestramento diario e constante 
Dende o inicio da temporada 

Non desfalecer ante os resultados negativos 

ALGUNHAS PREGUNTAS 



A titoría co profesor - titor 
 

l  Unha comunicación fluída entre o 
profesorado e as familias é fundamental para 
o desenvolvemento educativo do alumnado. 

l  As titorías logran unha maior coherencia 
entre a educación no colexio e no fogar. 

l  O titor ou titora están en contacto 
permanente coas vosas familias.   



MOI IMPORTANTE !!! 
l  ATENDER	  EN	  CLASE	  DESDE	  O	  1º	  DÍA.	  
	  
l  Facer	  as	  tarefas	  de	  clase	  (todos	  os	  días).	  
	  
l  Estudar	  o	  que	  se	  deu	  en	  clase	  cada	  día.	  
	  
l  Non	  acumules	  traballo.	  Non	  é	  necesario	  tratarte	  

como	  a	  unha	  nena	  ou	  neno	  pequena/o,	  para	  poder	  
superar	  cada	  curso	  de	  ESO	  tes	  que	  ser	  responsable	  
porque	  é	  o	  teu	  traballo.	  

	  
l  É	  importante	  a	  actitude	  na	  clase,	  ao	  profesorado	  

importalle	  moito	  que	  se	  atenda	  e	  non	  se	  moleste	  
aos	  que	  queren	  aprender.	  



ÁNIMO E SAÚDOS!!! 

l  Coidade o voso cerebro: 
l  DURMIDE 8 HORAS COMO MÍNIMO. 
l  ALIMENTADEVOS EQUILIBRADAMENTE. 
l  FACEDE EXERCICIO FÍSICO. 
l  PROCURADE FACER COUSAS 

ESTIMULANTES. 
l  MANTEDE AS RELACIÓNS DE AMIZADE. 
 
https://youtu.be/3-18pPudCxM 



ÁNIMO E SAÚDOS!!! 

l  Se necesitades calquera axuda da miña 
parte, non vos cortedes en contactar comigo: 

valdivia@edu.xunta.es 
PROMETO CONTESTAR TODO O 
RÁPIDAMENTE QUE PODA… 
DESEXO QUE NOS POIDAMOS VER 
PRONTO!!! 
 



PÁXINA WEB 

l  www.colexioabrente.com 

l  colexioabrente@colexioabrente.es 
 
l  valdivia@edu.xunta.es 
 


