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PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL
PARA MAIORES DE VINTE ANOS
- 2017 [ DOG 9 febreiro de 2017 ]

Prazos de
matrícula

Convocatoria

Exames

24 de febreiro
ao 10 de marzo

Abril

Data

Lugares

21 de abril

IES San Clemente Santiago
de Compostela.

Lugares de matrícula: secretaría do centro EPA Eduardo Pondal
REQUISITOS DOS ASPIRANTES

1. Ser maior de vinte anos ou cumprir esa idade no ano 2017.
2. Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os
efectos académicos.

3. Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter
estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2016-2017.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Solicitude de matrícula.
• Acreditación de prodecer doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro, no caso de solicitar a
exención das materias de Lingua galega e literatura I e II.
• No caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais: autorización para a consulta do
ditame de discapacidade no caso de que esta fose recoñecida polo órgano competente da Xunta de
Galicia. Cando o ditame fose emitido por outra Administración, xuntarase unha certificación ou ditame
da discapacidade.
• Fotocopia compulsada do DNI ou calquera outro documento que acredite a identidade do aspirante.
• Achegarase,se procede, certificación académica ou fotocopia compulsada do libro de escolaridade e/ou
historial académico, onde se acredite ter superado materias para validar algún exercicio.
HORARIO DAS PROBAS

(Iníciase o chamamento
as 8:30 e os aspirantes
deberán
identificarse
debidamente
mediante
DNI,
pasaporte
ou
documento equivalente)

Lingua galega e literatura I e II
Lingua Castelá e literatura I e II

MAÑÁ
9:00 a 12:00 h.
(1º exercicio)
12:30 a 14:30 h.
(1º exercicio)

TARDE

16:30 a 18:00 h.
18:00 a 19:00 h.
19:30 a 20:30 h.
(2º exercicio)

Lingua estranxeira I e II
Filosofía
Historia de España
Materias troncais xerais da modalidade
Materias troncais xerais de opción
Materias troncais de opción de modalidade

