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Esquema do sistema educativo según a LOMCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Suspéndese os efectos académicos das reválidas 

(probas de avaliación final) ata acadar un "Pacto 

Educativo".  

A reválida de bacharelato substitúese pola ABAU 

(Avaliación de bacharelato para o acceso á 

universidade)  
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Características da ESO na LOMCE 
Organización 
xeral 

→ A ESO comprende dous ciclos: 1º Ciclo: 1º, 2º e 3º curso. //2º Ciclo: 4º curso.  

→ Cúrsase tres tipos de materias: troncais, específicas e de libre configuración 

→ Poderase escoller cursar o 4º curso da ESO por unha das dúas seguintes opcións:  

a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato.  

b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á Formación Profesional. 

→ Non serán vinculantes as opcións cursadas en 3º curso de ESO. É dicir, que independentemente 

das matemáticas (aplicadas ou académicas) escollidas en 3º de ESO poderás coller en 4º a opción que 

desexes. 

Promoción e 
repetición 

→ Promocionase de curso con todas as materias aprobadas ou  avaliación negativa en 2 materias como 

máximo. Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias que sexan 

Lingua Galega e Literatura/ Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea.   

→De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción de un alumno con avaliación negativa en 3 

materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións:  

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura / 

Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas.  

b) Que o equipo docente considere que isto non impide ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, con 

expectativas de recuperación e beneficiando  a súa evolución académica.  

c) Que se apliquen ao alumno as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.   

→ As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO considéranse materias distintas.   

→ Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das materias non 

superadas, seguirán os programas de reforzo que estableza o equipo docente e deberán superar as 

avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo.   

→ Quen non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso.  

→ Poderase repetir o mesmo curso unha sola vez e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando 

esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º, prolongarase un ano o límite de idade (ata os 19 

anos).  

→ Excepcionalmente, un alumno/a poderá repetir unha segunda vez en 4º curso se non repetiu nos 

cursos anteriores da etapa. 

Consello 
Orientador 

→O consello orientador, é unha proposta do itinerario máis adecuado a seguir, así como a 

identificación do grao do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias 

correspondentes que xustifica a proposta.  

→ Se se considerase necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación sobre a 

incorporación a un Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (PMAR) ou a un ciclo de 

Formación Profesional Básica (FpB).   

→ O consello orientador incluirase no expediente do alumno.  

Obtención 
do título de 
ESO 

PENDENTE DE REGULACIÓN: (a proba final de ESO só terá carácter muestral). 
→ Mesmos criterios que para a promoción de curso: Superar todas as materias cursadas ou avaliación 

negativa en 2 materias como máximo, sempre e cando non sexan simultánemente Lingua Galega e 

Literatura / Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas. 

→O título de Graduado en ESO permitirá acceder ás ensinanzas postobrigatorias.  

→O alumnado que curse ESO e non obteña o título recibirá unha certificación con carácter oficial e validez 

en toda España. Según determine a Administración educativa poderá obter convalidación dalgunha parte da 

proba de acceso a ciclos de grao medio ou das probas de obtención do título de graduado en ESO.   
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ACADÉMICAS 

FP 

BACH 

APLICADAS 

Os Itinerarios de 4º de ESO 
 

En 4º de ESO, existen 2 itinerarios:  

a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao bacharelato.  

b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación 

profesional.  

 

 

 

Non serán vinculantes as opcións cursadas en 3º de ESO (a opción con matemáticas académicas ou a 

opción con matemáticas aplicadas). Isto significa que independentemente do que escolleras en 3º, 

poderás escoller o que desexes en 4º. Ten en conta que as matemáticas académicas son máis amplas 

e teóricas que as aplicadas, pero non é un impedimento para cursar 4º de ESO, posto que os contidos 

básicos son os mesmos. 

 

Dentro do ensino, segundo se o itinerario é por académicas ou por aplicadas atopamos diferentes 

materias e opcións. Os centros poderán establecer os seus propios itinerarios para orientar aos 

alumnos hacia os estudos posteriores  (a oferta académica concreta do noso centro C.P.I. Antonio 

Orza Couto, concretarase xusto despois das materias das modalidades como tal). 

Ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado Social e político pola educación, 

a avaliación final da Educación Secundaria Obrigatoria terá carácter muestral e non será obrigatoria 

para obter o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, que permitirá acceder 

indistintamente a Bacharelato ou a FP. 

O que determina o acceso a BACH ou FP sería a proba final de ESO, independentemente da opción 

que o alumno cursara en 4º ESO. Só se pode acceder a Bach se se aprobou a proba final pola opción 

de ACADÉMICAS e só se pode acceder a FP se se aproba a proba final pola opción de APLICADAS. 

(Actualizado a curso 2017/18) 

Recoméndase:  

➔ Para acceder a calquera das modalidades de bacharelato hai que escoller a opción de ensinos 

académicos, e dentro desta, as materias directamente vinculadas coas modalidades de 

bacharelato  (Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais,  Artes). 

➔ Para acceder a calquera ciclo de Formación Profesional de grao medio débese de cursar a 

opción de ensinos aplicados. A combinación de materias recomendadas, neste último caso, 

dependerá dos ciclos medios que che interesen. 

4º ESO 
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Concretamente, no CPI Antonio Orza Couto, a oferta académica de 4º da ESO é a 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIAS TRONCAIS XERAIS (Comúns a ambos itinerarios): Cursadas por todo o alumnado. 

- Lingua Castelá e Literatura. 

- Lingua Inglesa. 

- Xeografía e Historia. 

- Lingua Galega e Literatura. 

- Matemáticas (académicas ou aplicadas, segundo o itinerario). 

- Educación Física. 

- Relixión católica.  

- Valores éticos.  
Elexir 

unha 

TRONCAIS DE OPCIÓN: 

ITINERARIO ACADÉMICAS 

Cada alumno/a deste itinerario 

cursará 2 das seguintes 

materias: 

- Bioloxía e Xeoloxía. 

- Física e química. 

- Economía. 

- Latín. 

TRONCAIS DE OPCIÓN: 

ITINERARIO APLICADAS 

Todo o alumnado deste 

itinerario cursará: 

- Ciencias aplicadas á 

actividade 

profesional. 

- Tecnoloxía. 

ESPECÍFICAS: 

Todo o alumnado (de 

ambos itinerarios) 

cursará 2 das seguintes 

materias: 

- Artes escénicas e 

Danza. 

- Cultura Clásica. 

- Educación 

Plástica e Visual. 

- Música. 

- Lingua Francesa. 

- Tecnoloxía da 

Información e a 

Comunicación. 

 

Orientado a Bacharelato.  

Recomendación de combinación de 

materias segundo a modalidade de 

bacharelato que se queira cursar: 

- Bach. Ciencias: Bioloxía e Xeo. + FQ. 

 

- Bach. Humanidades: Economía + Latín. 

 

- Bach. Artes: Recoméndase 

complementar o itinerario coa elección 

de materias ESPECÍFICAS do ámbito 

das artes: 

Orientado a Formación 

Profesional. 

Recoméndase 

complementar o itinerario 

coa elección de materias 

ESPECÍFICAS máis 

relacionadas coa familia 

profesional de interese. 
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Opcións despois da ESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Opcións que tes ao rematar a ESO 

Con título de 
graduado en 
ESO 

• Formación Profesional Específica (Ciclos de Grao Medio)  

• Bacharelato:  
- Ciencias.  
- Humanidades e Ciencias Sociais  
- Artes  

• As Ensinanzas de Réxime Especial:  
- Música, Danza  
- Artes Plásticas e Deseño (Ciclos de Grao Medio)  
- Idiomas  
- Ensinanzas deportivas (Adestrador deportivo).- Grao Medio. 

Sen título de 
graduado en 
ESO 

• Ciclos de Formación Profesional Básica.  

• Acceder aos Ciclos Formativos de Grao Medio, mediante proba e con 17 
anos cumpridos no ano en que se celebran as probas. 

• Proba libre para acadar o título de ESO.   

• As Ensinanzas de Persoas Adultas (ESA). 

Outras 
alternativas 

• A Formación Ocupacional.  

• A Formación non regrada 

4ºESO 

Sen título 

de ESO 

Con título 

de ESO 

**Con carácter excepcional os títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obrigatoria expedidos no curso 2017 - 2018 permitirán acceder indistintamente a 

calquera das ensinanzas postobrigatorias (Bacharelato ou Formación Profesional). 
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A Formación Profesional Básica 

Que é a FPB?  

Son accións formativas que están dirixidas a alumnos entre 15 e 17 anos que, por diferentes 

circunstancias, non obtiveron o título de graduado en educación secundaria (ESO) e están en risco de 

abandono escolar.  

Proporcionan unha formación básica e profesional vinculada coas especialidades das distintas familias 

profesionais. Teñen unha duración de dous cursos.  Algúns ciclos de FP Básica son impartidos en dous 

centros:   

• Nun Instituto de Educación Secundaria (IES): onde cursarás os módulos formativos académicos.  

• Nun Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP): onde cursarás o resto dos módulos 

asociados á profesión. Este será o teu centro de referencia onde estará o teu expediente e a donde 

pertenecerá o teu titor/a.   

Outros ciclos de FP Básica impártense íntegramente nun mesmo Instituto de Educación Secundaria.   

Os requisitos de acceso son:  

1ª Ter entre 15 e 17 anos cumpridos no ano de incorporación ao programa.     
2ª Non estar en posesión do título de ESO.    

3ª Ter cursado 3º de ESO e excepcionalmente 2º de ESO.    

4º Ser recomendado polo equipo docente e polo orientador/a.    

5º Ter o consentimento do pai/nai/ titor/a legal.  

  

Que módulos se estudan nos programas?:  

1. Módulos asociados ás unidades de competencia profesionais.  

2. Módulos formativos comúns e académicos:   

A) Módulo de Comunicación e Sociedade: Lingua Castelá, Lingua Galega, Lingua Estranxeira e 

Ciencias Sociais.  

B) Módulo de Ciencias Aplicadas: Matemáticas aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe 

dun campo profesional.  

3. Módulo de Formación en Centros de Traballo (período de prácticas nunha empresa)   

  

Especialidades ofertadas en FPBásica 
Administración e xestión  CBADG01 - Servizos administrativos 

Agraria CBAGA01 - Agroxardinaría e composicións florais  
CBAGA02 - Actividades agropecuarias  
CBAGA03 - Aproveitamentos forestais 

Artes gráficas  CBARG01 - Artes gráficas 

Comercio e márketing  CBCOM01 - Servizos comerciais 

Electricidade e electrónica  CBELE01 - Electricidade e electrónica 

Edificación e obra civil  CBEOC01 - Reforma e mantemento de edificios 

Fabricación mecánica  CBFME01 - Fabricación e montaxe 

Hostalaría e turismo  CBHOT01 - Cociña e restauración  
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  CBHOT02 - Aloxamento e lavandaría  

Informática e comunicacións  
 

CBIFC01 - Informática e comunicacións  
CBIFC02 - Informática de oficina 

Imaxe persoal  CBIMP01 - Peiteado e estética 

Industrias alimentarias  CBINA01 - Industrias alimentarias 

Madeira, moble e cortiza  CBMAM01 - Carpintaría e moble 

Marítimo-pesqueiras  CBMAP01 - Actividades marítimo-pesqueiras 

Téxtil, confección e pel  
 

CBTCP01 - Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel  
CBTCP02 - Tapizaría e cortinaxe  

Transporte e mantemento de 
vehículos  

CBTMV01 - Mantemento de vehículos 

Vidro e cerámica  CBVIC01 - Vidraría e olaría 

 

Que saídas teñen estes programas?:  

- Obtense o título Profesional Básico da familia profesional correspondente, cuxa competencia 

profesional será o nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.   

- Este título dará acceso directo aos ciclos de Formación Profesional de grao Medio.  

- Non se obterá o título de ESO, pero poderase obtelo presentándose e superando a proba de 

avaliación final de ESO (que está suspendida polo momento)  

- No caso de non obter o título de FP Básica obterase unha certificación académica onde constarán os 

módulos superados.   

- O título de FP Básica ten os mesmos efectos laborais que o título de ESO e capacitará para levar a 

cabo funcións de nivel básico de prevención.  

  

Que hai que facer para matricularse nestes programas?  

Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante xunto coa 

seguinte documentación:  

• Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de 

identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.  

• Comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o anexo IV, no caso de 

alumnado que fose proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos.  

• Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola reserva para 

persoas con discapacidade.  

Se desexas cursar un ciclo de Formación Profesional Básico e crees que cumpres os requisitos contacta 

co teu Departamento de Orientación o antes posible.   

Programas de FP Básica para alumnos con NEE (Necesidades Educativas 

Especiais):  

Nos centros de Educación Especial ofértanse Programas Formativos para alumnos con NEE. Trátase 

de programas adaptados ás necesidades dos alumnos, onde poderán cursar módulos profesionais dun 

título de FP Básica, e módulos de formación adaptados ás súas necesidades. 
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Acceso a ciclos de Grao Medio 

Formas de acceso a ciclos de Grao Medio: 

➔ Acceso directo: Teñen acceso directo os alumnos que posúan o Título de Graduado en ESO. Tamén 

teñen acceso directo os que teñan unha titulación equivalente (por ex. outro Ciclo de Formación 

Profesional de grao Medio) ou que superasen con éxito a FPBásica. No caso dos que acceden co 

título de ESO tense en conta a nota media de 4º ESO.  

➔ Acceso mediante proba: Poderán concorrer á proba de acceso aquelas persoas que teñan 

cumpridos 17 anos ou os cumpran no ano en que se realizan as probas. Para estes alumnos 

resérvase o 10% das prazas do ciclo e tense en conta a nota media acadada na proba. 

Para presentarse á proba hai que facer unha inscrición presentando a documentación nun centro que 

imparta Formación Profesional. Normalmente a proba celébrase en maio ou xuño, e as notas saen a 

finais de xuño. Deste xeito, se superas a proba de acceso, poderás facer a solicitude de praza en ciclos 

no prazo ordinario (finais de xuño), e terás preferencia sobre os que presentan a solicitude de 

admisión en setembro. 

 

Criterios de admisión nos ciclos de Grao Medio no réxime ordinario  

Cando as prazas nun ciclo de grao medio sexan insuficientes, para adxudicalas aplícanse os seguintes 

criterios:  

Con carácter xeral, a totalidade das prazas ofrecidas nun centro e ciclo distribúese por cupos de 

acceso. Hai tres cupos diferentes de acceso:  

• Cupo de acceso directo, para as persoas que posúen título da ESO, título de técnico ou titulacións 

equivalentes.  

• Cupo de acceso por FPBásica, para as persoas que superen a FPBásica. 

• Cupo de acceso por proba, para as persoas que teñen certificación de superación das probas de 

acceso a ciclos e non cumpran os requisitos de carácter académico.  

A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada 

centro é: 

 

 

 

 

 

En caso de empate entre varias persoas solicitantes, e co obxectivo de favorecer o fomento das 

vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do 

sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o empate, 

resolverase tendo en conta o nome obtido por sorteo público entre os participantes do proceso de 

admisión. (Criterios de desempate). 

Acceso directo Acceso FPBásica Acceso mediante 
proba 

Ata 70% 2/3 do 30% 
restante 

1/3 do 30% 
restante 

10% para persoas con discapacidade 

5% a maiores para desportistas de alto rendemento. 
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No réxime ordinario cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de 

selección. Estes criterios ordenan aos candidatos por maior nota de acceso:  

 - Cupo de acceso directo: notas de 4º de ESO ou FPBásica. 

- Cupo de acceso por probas: nota da proba de acceso.   

 Para solicitar praza en calquera ciclo terás dous períodos:  

- Período ordinario en xuño  

- Período extraordinario en setembro, para quen cumpre os requisitos en setembro.  

No período extraordinario de setembro as prazas disponibles son as sobrantes do período oridinario. 

Hai ciclos de formación profesional que en setembro xa esgotaron as prazas coas solicitudes de xuño, 

e xa non as ofertan en setembro, co cal convén cumprir os requisitos en xuño (tanto se vas por acceso 

directo como se vas por proba).  

IMPORTANTE: Se no momento en que solicitas praza no ciclo, cumpres tanto os requisitos de acceso 

directo (Título de ESO), e tamén cumpres o acceso por proba (caso dos alumnos que superan completa 

a proba de acceso), deberás solicitar admisión no ciclo obrigatoriamente polo cupo de acceso directo, 

onde se terá en conta a nota media de 4º de ESO ou dos estudos que acredites. 

 

PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO 

En que consisten?  

Se non acadache o título da ESO desexas acceder a un Ciclo de formación profesional de grao Medio 

podes presentarte a unha proba, que unha vez superada, obtés un certificado que che permite o 

acceso a calquera Ciclo de Grao Medio.  

Que requisitos hai que cumprir?  

- Hai que ter cumpridos os 17 anos ou cumprilos no ano natural en que se celebra a proba (é dicir, se 

cumpres os 17 en decembro do mesmo ano da proba, tamén podes presentarte).  

- Outra condición é que non cumpras os requisitos para acceder a un CM (ex. Título de ESO ou de FP 

Básica).  

Que tramites teño que realizar?  

- Nos prazos que se determinen (2º metade de febreiro) deberás presentar unha solicitude para 

participar na proba, no propio centro onde esteas estudando, e se estás desescolarizado, en calquera 

centro onde se imparta formación profesional.  

- Esta solicitude  podes pedila en calquera centro de ensino secundario.  

- Xunto coa solicitude terás que entregar unha fotocopia do DNI.  

- Unha vez realizada esta inscrición só tes que estar pendente das datas, horarios e lugar das probas. 

Normalmente celébranse no mes de maio xuño, en horario de mañá e tarde e nos IES asignados.  
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A Educación Secundaria de Adultos (ESA) 
 

Como se organiza?  

Estas ensinanzas son equivalentes ás da ESO. As materias organízanse en tres ámbitos de 

coñecemento:  

1º Social: inclúe contidos de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a Cidadanía, e os 

aspectos perceptivos correspondentes ás materias de  Educación Plástica e Visual e Música.  

2º Comunicación: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, 1ª Lingua Estranxeira.  

3º Científico—tecnolóxico: inclúe contidos de Tecnoloxías, Matemáticas, Ciencias da Natureza, e os 

aspectos relacionados coa saúde e co medio natural de Educación Física.   

 

Que duración ten?  

Xeralmente duran 2 cursos académicos. En cada curso pódese cursar dous módulos, cunha duración 

cuadrimestral. Cada módulo correspóndese cun curso de ESO, quedando do seguinte xeito:  

No 1º ano impártese: módulo 1 (1º de ESO) e módulo 2 (2º de ESO)  

No 2º ano impártese: módulo 3 (3º de ESO) e módulo 4 (4º de ESO).  

Poderás permanecer cursando estas ensinanzas o tempo que o teu ritmo de aprendizaxe o precise. 

Non hai límite de tempo.  

 

Cales son os requisitos de acceso?  

Para acceder ós módulos 1 e 2, hai que cumprir un dos seguintes requisitos:  

- Ter superado o nivel II (Educación Primaria) das ensinanzas de adultos.  

- Por validación de estudos (ter o certificado de estudos correspondente - aprobada a 

Educación Primaria)  

- No caso de non poder acreditar estudos anteriores superar unha proba de avaliación inicial.  

Para acceder ós módulos 3 e 4, hai que estar nalgunha das seguintes condicións:  

- Ter superado os módulos 1 e 2 de ESA.  

- Ter superados o 1º e 2º  cursos de ESO, ou alomenos algún grupo de materias de 1º e  2º 

para poder validar algún ámbito dos módulos 1 e 2 de ESA.   

- No caso de non poder acreditar estudos anteriores superar unha proba de avaliación inicial.   

No primeiro cuadrimestre (que se imparte de setembro a xaneiro) poden matricularse todas as 

persoas que cumpran dezaoito anos ata o 31 de decembro. Para o segundo cuadrimestre (que se 

imparte de febreiro a xuño), poden matricularse os que cumpran dezaoito anos ata o 30 de abril.  
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Que horario teñen estas ensinanzas?  

Terás ó redor de 20 horas semanais, que normalmente impártense en horario de tarde.   

Na modalidade semipresencial é obrigatoria a asistencia ás titorías de cada ámbito (unha hora 

semanal para o ámbito social, dúas sesións lectivas para o ámbito de comunicación e outras dúas para 

o ámbito científico-tecnolóxico). A modalidade a distancia con titorías telemáticas non supón a 

asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San 

Clemente.  

 

Cando solicito praza? (prazos aproximados)  

Modalidade presencial: 1 –15 de setembro  para o primeiro cuadrimestre. 10 –16 de xaneiro  para o 

segundo cuadrimestre.  

Modalidade a distancia semipresencial e telemática: Setembro – xaneiro para o primeiro 

cuadrimestre. Febreiro  – 15 de maio  para o segundo cuadrimestre.  

 

Onde se ofertan estas ensinanzas?  

• A modalidade presencial e semipresencial pode cursarse nos centros EPA e nos IES autorizados. 

Pódese cursar a modalidade semipresencial nos seguintes centros: EPA Eduardo Pondal (A 

Coruña), EPA Santa María de Caranza (Ferrol), IES San Clemente (Santiago de Compostela), EPA 

Albeiros (Lugo), EPA de Ourense, IES de Celanova, EPA Río Lérez (Pontevedra), EPA do Berbés 

(Vigo). 

 

• A modalidade a distancia telemática impártese no IES San Clemente (Santiago de Compostela) 

 

 

 

 

 

  


