
4. - ŞEFUL DE STUDII

Mă numesc Alberto Soria şi sunt Şeful de studii de ESO într-un institut (liceu).
În mod normal toate informaţiile pe care le vei primi în acest moment, sau posterior de la 
diriginta de primire, li se comunică parinţilor într-o reuniune şi tuturor elevilor înmatriculaţi 
anterior momentului în care te înmatriculezi tu.  Verific la ce curs ai fost repartizat de la 
serviciul provincial pentru a-ţi adjudica la rândul meu un anume grup şi să văd ce orar ai.
În cadrul orarului, îţi arăt ce tip de materii vei studia de-a lungul cursului, şi în acelaş timp 
îţi arăt unde este sala ta de clasă şi unde sunt sălile specifice.

Educaţia scundară obligatorie (gimnaziu), ce începe acum fie că eşti în primul curs sau 
fie că eşti în oricare altul, cursurile ce-ţi rămân sunt de patru ani şi aceşti patru ani sunt 
organizaţi în doua cicluri: în primul ciclu compus de primul curs şi de al doilea (clasele a 
VII-a şi aVIII-a), şi alt ciclu compus de al treilea şi al patrulea curs (clasele a VII-a şi aVIII-
a).
Materiile ce vei primi unele sunt obligatorii  şi altele optative, în cadrul celor obligatorii 
unele  sunt  foarte  importante,  adică  area instrumentală  ce cuprinde limba  spaniolă  şi 
matematica. Îţi proporţionează baza de cunostinţe pentru ca să poţi învăţa mult mai uşor 
restul materiilor obligatorii cum ar fi ştiinţele naturale, ştiinţele sociale, tehnologia, muzica, 
educaţia fizica, plastica (desen).

De asemenea ai  şi alt  tip de materii  care sunt optative, îţi  oferă ample posibilităţi   în 
funcţie  de  interesele  tale  sau  aptitudinile  ce  poţi  demonstra.  Aceste  materii  optative 
cuprind : o a doua limba straină, iniţiere profesională, şi o cultură clasică.

Dacă eşti  deja în  cursul  al  patrulea (clasa a X-a) ţi  se vor da aceste posibilităţi  prin 
posibilitatea de a putea alege între două tipuri de mamtematici  a sau b; sau între cinci 
materii care sunt:  fizica şi chimia, biologia şi geologia, muzica, plastica şi tehnologia.

Cursul este împărţit în trei trimestre, la sfârşitul fiecărui trimestru vei primi acasă la tine 
informaţii despre calificările (notele) la toate materiile, de asemenea şi despre purtarea 
avută de-a lungul orelor de clasă.

Cursul şcolar începe în cea de a doua săptămână a lunii septembrie şi se desfasoară 
până în a treia săptamână a lunii iunie.

La terminarea cursului al 4-lea (clasei a X-a) având toate materiile aprobate, vei obţine 
titlul de absolvire (graduat în educaţie secundară), iar acest titlu îţi va da posibilitatea de 
a te încadra în muncă, de a urma alte studii de formaţie profesională sau de a continua 
cu bacalaureatul.

Dacă nu ai fost repetent în şcoala generală ai posibilitatea să repeţi încă doi ani adică 
până la 18 ani. Dacă ai mai mult de 16 ani ai posibilitatea să urmezi cursurile unei şcoli 
profesionale poţi trece mai întâi prin programele de garanţie socială (cu perspectiva de a 
intra în câmpul muncii când termini studiile). 
 

haideţi să cunoaştem educaţia secundară


