
 

 

 
 

 

 
 

 

 Caldas de Reis, xuño de 2020 
Estimadas familias: 
             

Agora que remata o  ano escolar, temos que empezar a pensar na organización do vindeiro e por iso 
contactamos con vos co fin de informarvos sobre as materias que se lle ofertan ós vosos fillos/as para que nos 
fagades saber a súa elección pensando no seu futuro logo de rematar a ESO.  

 

En 4º da ESO, ademais das materias do bloque común, chamado así porque o cursan todos os alumnos, 
cada un deberá elixir un grupo de materias que están agrupadas en función da saída educativa que se pretenda 
seguir unha vez se remate esta etapa educativa.  

 

 

ELEXIR 1 DOS 3 GRUPOS SEGUNDO A ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS FUTURA 

(cursaranse as materias que forman o grupo) 

     BLOQUE COMÚN    GRUPO A    GRUPO B    GRUPO C 

Estas materias son obrigatorias e 
cursaranse independentemente das 
opcións que se elixan. 

Ensinanzas académicas para 
a iniciación ao Bacharelato 
de Ciencias 

Ensinanzas académicas para 
a iniciación ao Bacharelato 
de Humanidades e Ciencias 
Sociais 

Ensinanzas aplicadas para a 
iniciación á Formación 
Profesional. 

1. Xeografía e Historia 
2. Lingua Galega e Literatura 
3. Lingua Castelá e Literatura 
4. 1ª Lingua Estranxeira ( Inglés) 
5. Relixión 
6. Educación Física 

1. Matemáticas Orientadas ás 
Ensinanzas Académicas 

2. Bioloxía e Xeoloxía 
3. Física e Química 

1. Matemáticas Orientadas ás 
Ensinanzas Académicas 

2. Economía 
3. Latín 

1. Matemáticas Orientadas ás 
Ensinanzas Aplicadas 

2. Iniciación á Actividade 
Emprendedora e 
Empresarial 

3. Tecnoloxía 
 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 

Escoller UNHA deste grupo 
Escoller UNHA deste grupo 

(materias plurilingües – impártense en inglés e castelán) 

 Segunda Lingua Estranxeira (Francés) (b) 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual 

 Cultura Clásica (a) 

 Música 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

 

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

(a). O alumnado, que xa cursara Cultura Clásica en 3º da ESO, NON poderá escollela como materia para cursar 
en 4º de ESO. Deberá elixir unha das outras ofertadas no mesmo grupo. 

 

(b). Recoméndase de xeito prioritario a materia de “Francés” ó alumnado que xa cursara esta asignatura en 3º 
de ESO. 

 

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

 

(d). 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/3eABgti 
 

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

A Dirección 

https://bit.ly/3eABgti

