
 
 
 
 
 
 
 

 

Caldas de Reis, xuño 2020 
Estimadas familias: 
 

           Con este curso xa rematando dirixímonos a vos co obxectivo de organizar os grupos e clarificar a 
futura orientación académica dos vosos fillos e fillas que van cursar 3º de ESO, precisamos configurar o 
cadro de materias que van  cursar ó longo do curso 2020-21.  
 

En terceiro da ESO, todos os alumnos cursarán as materias que se indican:  
 

Materias comúns 
1. Xeografía e Historia 
2. Lingua Galega e Literatura 
3. Lingua Castelá e Literatura 
4. Primeira Lingua Estranxeira ( Inglés ) 
5. Bioloxía e Xeoloxía 

6. Física e Química 

7. Educación Plástica, Visual e Audiovisual 
8. Música ( Plurilingüe - Inglés) 
9. Relixión 
10. Tecnoloxía 
11. Educación Física 

 

Coa entrada en vigor da LOMCE, os alumnos de 3º curso da ESO deben escoller entre dous tipos de 
matemáticas: 
 

ESCOLLER UNHA OPCIÓN 

 Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
académicas 

(Orientadas para ir ó Bacharelato) 

 Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
aplicadas 

         (Orientadas para ir a Ciclos Formativos) 
 

De cara a unha axeitada elección, dende o Dpto. de Orientación e do Dpto. de Matemáticas daranvos o 
asesoramento que precisedes. Non dubidedes en preguntar. 
 

Ademais das materias de carácter obrigatorio, todos os alumnos deberán seleccionar unha das materias 
optativas que se enumeran a continuación: 
 

ESCOLLER UNHA OPCIÓN 

 Cultura Clásica  Segunda lingua estranxeira: FRANCÉS 

 

Para unha axeitada configuración da selección de materias teranse en conta os seguintes puntos: 
 

(a). A optativa de Cultura Clásica só poderá ser cursada un ano de xeito que, os alumnos que a seleccionen en 
3º da ESO, non poderán seleccionala en 4º da ESO. 

 

(b). A optativa de Francés poderá ser cursada tamén en 4º da ESO pero preferentemente por aqueles alumnos 
que a cursaran en 3º da ESO. 

 

(c). Os alumnos exentos de Francés en 1º e/ou 2º da ESO non poderán escoller esta materia. 
 

(d). Aquel alumno/a que repita curso, poderá escoller a materia optativa que desexe e non ten que repetir 
necesariamente a mesma optativa. 

 

(e). Ó inicio do curso, no momento de organizar os cursos, no caso de que o número de alumnos sexa 
insuficiente ou excesivo nalgunha das materias ou grupos, o centro resérvase o dereito de facer os cambios 
que estime oportunos, contando co asesoramento do departamento de orientación, e tendo en conta as 
capacidades dos alumnos. Estas modificacións, de ser o caso, seríanlle comunicadas tanto ó alumnado 
afectado como á súa familia á maior brevidade posible. 

 

Antes do vindeiro 10 de xullo necesitamos que nos comuniquedes a vosa elección de materias. Podedes facelo 

a través dun formulario habilitado ó efecto accesible dende o seguinte enlace:  https://bit.ly/3i0n9jd 
 

Desexándovos que pasedes un bo verán cheo de saúde, recibide un cordial saúdo. Atentamente, 
 

A Dirección 

https://bit.ly/3i0n9jd

