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7. CONCRECIÓN CURRICULAR 

  

 A continuación detállanse aspectos xerais das distintas ensinanzas que se imparten no IES 

As Fontiñas. 

A concreción curricular desenvólvese polo miúdo nas programacións de cada Departamento 

referidas ás correspondentes materias ou módulos. 

7.1.- Formación Profesional Básica. 

A Formación Profesional Básica está destinada aos alumnos ou alumnas que cumpran de forma 

simultánea os seguintes requisitos: 

a) Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo. 

b) Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter 

cursado o segundo curso. 

c) Ser proposto/a polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña a titoría legal para a 

incorporación a un ciclo de formación profesional básica. Cumprirá, ademais, o consentimento do 

pai, da nai ou dos/das titores/as legais do alumno ou da alumna, para cursar estas ensinanzas. 

Tal e como regula a Orde do 5 de agosto de 2014 que regula os aspectos específicos para a 

implantación das ensinanzas de Formación Profesional Básica esta etapa permitirá que o alumnado 

adquira ou complete as competencias da aprendizaxe permanente para facilitar a súa transición 

cara á vida activa ou favorecer a súa continuidade no sistema educativo. 

Nesta etapa adquire unha especial importancia a titoría e orientación de tal xeito que a propia Orde 

regula que a acción titorial e a orientación académica e profesional terán un papel significativo en 

cada un dos cursos para guiar o alumnado na transición ao mundo laboral ou académico, así como 

nos plans de acollemento no centro. 

Cada grupo de formación profesional básica contará cunha titoría de, polo menos, unha hora lectiva 

semanal en cada curso. E no plan de acción titorial do centro deseñaranse actividades específicas 

para o alumnado dos ciclos de formación profesional básica. Estas actividades centraranse 

fundamentalmente nos seguintes aspectos: 

a) Técnicas de estudo e organización do traballo. 
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b) Resolución de conflitos. 

c) Fomento da responsabilidade individual e da autoestima. 

d) Habilidades comunicativas. 

e) Traballo en grupo. 

f) Destrezas que permitan programar e xestionar o futuro educativo e profesional. 

g) Información e orientación que garantan ao alumnado unha adecuada toma de decisións sobre o 

seu itinerario educativo e profesional ao termo do ciclo de formación profesional básica. 

Titulación FP Básica 

A superación da totalidade dos módulos incluídos nun ciclo de formación profesional básica 

conducirá á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

7.2. Bacharelato. 

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. ORDE do 25 de xaneiro de 2022 

pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

Permanencia 

O alumnado poderá permanecer cursando bacharelato no réxime ordinario, con carácter xeral, un 

máximo de catro anos, consecutivos ou non. 

Avaliación 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes para a 

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

criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se recollen no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as distintas 

materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de 

ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se a alumna ou o alumno logrou os 
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obxectivos e alcanzou o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 

O alumnado que non supere algunha materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa 

finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria nas 

datas que se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso. 

Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. Así 

mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias pendentes, se for o caso. A derradeira 

destas tres sesións poderá coincidir coa avaliación final do período ordinario. Haberá, así mesmo, 

unha sesión de avaliación logo da realización das probas extraordinarias. As avaliacións finais 

ordinaria e extraordinaria realizaranse nas datas que se determinen na norma que estableza o 

calendario escolar para cada curso. 

No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a realización da avaliación final 

ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, organizarase a impartición das 

clases co fin de preparar o alumnado para a realización da avaliación de acceso á universidade e 

das probas extraordinarias. 

No primeiro curso de bacharelato, o período abranguido desde a realización da avaliación final 

ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación e á realización das probas 

extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións numéricas de cero 

a dez sen decimais e consideraranse negativas as cualificacións inferiores a cinco. Cando o 

alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase non presentado/a (NP). 

A persoa titora recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións e os acordos 

acadados referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto. 

As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e á titulación do alumnado, 

ás medidas de atención á diversidade e a todas as que incidan no proceso educativo do alumnado. 

De non existir unanimidade no equipo docente, a toma de decisións requirirá o acordo favorable da 

maioría simple dos seus membros. 

Promoción 

Ao finalizar o primeiro curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo 

docente de cada alumna ou alumno adoptará a decisión sobre a súa promoción ao segundo curso. 

As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando 
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superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo.  

Para os efectos deste punto, só se computarán as materias que como mínimo a alumna ou o alumno 

deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só 

se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que as alumnas e os alumnos 

poidan cursar máis materias do devandito bloque.  

O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con materias pendentes deberá matricularse 

delas e cursalas ao longo do curso. Os departamentos didácticos organizarán as consecuentes 

actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes tendo en conta que 

a avaliación destas materias terá que ser anterior á das materias de segundo curso.  

As alumnas e os alumnos do primeiro curso de bacharelato que non cumpran as condicións de 

promoción establecidas deberán matricularse de todas as materias e repetir o curso na súa 

totalidade.  

A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI do Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, estará condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso 

indicadas no devandito anexo, por implicar continuidade.  

Non obstante, o alumnado poderá matricularse de materias troncais de opción ou específicas de 

segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado 

que a imparta considere que a alumna ou o alumno reúne as condicións necesarias para poder 

seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar a materia de 

primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será computable para 

os efectos de modificar as condicións en que acadou a promoción a segundo. 

As alumnas e os alumnos que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas 

materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas ou 

poderán optar, así mesmo, por repetir o curso completo. Neste último caso, non se manterán as 

cualificacións das materias do devandito curso que a alumna ou o alumno tivera superado 

previamente. 

Título de bacharel 

O título de bacharel acredita o logro dos obxectivos establecidos para a etapa e a adquisición das 

competencias correspondentes. 

Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos 
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de bacharelato. 

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por unha 

alumna ou un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que se cumpran ademais 

todas as condicións seguintes: 

Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias e os 

obxectivos vinculados a ese título. 

Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna ou do 

alumno na materia. No IES As Fontiñas considerase as faltas graves segundo o Artigo 38 das 

Normas de Organización e Funcionamento como inasistencia continuada, no mesmo artigo 

establécense os supostos nos que unha falta pode estar xustificada.  

Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa 

avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 

Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa cursadas que como 

mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata sexa igual ou 

superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na 

materia non superada. 

Matrícula de honra 

Tal e como establece a normativa, no Bacharelato, as candidaturas para matrícula de honra terán 

unha nota maior ou igual a nove puntos (9). Dita distinción concederase a un número non superior 

a uno por cada vinte alumnos/as ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado 

matriculado no centro educativo en segundo curso de bacharelato. 

No caso de haber mais candidatas/os que distincións utilizaranse os seguintes criterios para a 

asignación das matrículas: 

1º criterio a contemplar, máxima nota media no 2º de Bacharelato. 

2º criterio no caso de haber empate ao aplicar o 1º criterio, máxima nota media nos dous cursos do 

Bacharelato. 

3º criterio no caso de persistir o empate, máxima nota media nas materias troncais de 2º de 

Bacharelato. 

4º criterio no caso de persistir o empate, proceder a un sorteo. 
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Cambio de modalidade 

O alumnado poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade en calquera dos dous 

cursos de bacharelato. Con carácter xeral, a dita solicitude efectuarase durante os dous primeiros 

meses do primeiro curso, e antes do comezo das actividades lectivas do segundo curso. 

Anulación da matrícula. 

O alumnado poderá solicitar a anulación de matrícula á dirección do centro, antes do 30 de abril, 

 cando circunstancias de doenza prolongada, de incorporación a un posto de traballo ou de obrigas 

de tipo familiar ou persoal impidan seguir, en situación normal, os estudos. 

A solicitude, á cal cumprirá achegar as xustificacións pertinentes, será resolta nun prazo de 10 días 

pola dirección do centro. 

7.3 Ciclos Formativos de Formación Profesional. 

A formación profesional do sistema educativo abrangue o conxunto de accións formativas 

estreitamente relacionadas coas ocupacións, as profesións e o mercado de traballo. Na actualidade, 

debido á súa ampla oferta, ao seu carácter modular e ás facilidades para a súa realización, mesmo 

a través de internet, preséntanse como unha opción moi atractiva cunha alta porcentaxe de 

inserción laboral. 

A formación profesional do sistema educativo abrangue os módulos profesionais específicos dos 

ciclos formativos de grao medio e os ciclos formativos de grao superior que forman parte da 

ensinanza secundaria obrigatoria. O IES AS FONTIÑAS imparte ensinanzas de ciclos de grado 

medio e ciclos de grado superior en Réxime Ordinario e en Réxime de Persoas Adultas, ambos en 

modalidade presencial. 

Os ciclos formativos agrúpanse en 26 familias profesionais –grupos de ocupacións– que configuran 

un sector económico e concorren nunha mesma actividade produtiva. A relación das familias 

profesionais e os ciclos formativos de cada unha delas está dispoñible en www.edu.xunta.es/fp, no 

epígrafe "Coñece a FP". ???? No IES As Fontiñas impártense ensinanzas relativas a ciclos 

formativos das familias profesionais de Administración e de Edificación e Obra Civil. 

Os ciclos formativos que se imparten neste centro, coma a maioría dos ciclos formativos teñen unha 

duración de 2.000 horas, ou dous cursos académicos, aínda que no IES As Fontiñas segue a 

impartirse un ciclo formativo de 1300 horas (con currículo establecido na LOXSE) que é o Ciclo 

Superior de Secretariado. 
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Os ciclos formativos estrutúranse en módulos profesionais de formación teórico-práctica, adecuada 

aos diversos campos profesionais, cunha duración variable especificada en horas. A súa 

configuración en módulos facilita a mobilidade do alumnado entre os ciclos formativos, e entre estes 

e outras ensinanzas do sistema educativo. A superación de todos os módulos dun ciclo formativo 

dá lugar ao correspondente título. 

Dentro do programa formativo establécese con carácter obrigatorio a realización dun módulo de 

Formación en Centros de Traballo, cunha duración variable en función do título (analizado nun 

apartado anterior. Ten como obxectivo completar a formación recibida no centro educativo e avaliar 

a competencia profesional do alumnado en situacións reais de traballo. 

Aspectos salientables dos ciclos formativos no réxime ordinario 

O alumnado debe matricularse por curso completo en modalidade presencial. 

O alumnado formalizará a matrícula do ciclo formativo cada curso académico, o que lle dá dereito 

a unha única convocatoria para cada un dos módulos profesionais dos cales se matricula, que se 

esgota cando se realice a avaliación final de módulos do curso. 

O alumnado poderá ser avaliado dun mesmo módulo profesional un máximo de catro convocatorias, 

con independencia do réxime ou da modalidade que se curse, agás no caso do módulo profesional 

de formación en centros de traballo, que será de dúas. 

Ao alumnado procedente do réxime ordinario que acceda ao réxime para as persoas adultas en 

calquera das súas modalidades, ou viceversa, computaránselle as convocatorias xa consumidas no 

réxime correspondente. 

A matrícula polo réxime ordinario realizarase para cada un dos cursos en que se organicen as 

ensinanzas. 

O alumnado poderá formalizar a matrícula no segundo curso cando teña superados todos os 

módulos do primeiro curso ou se a suma da duración do módulo ou dos módulos pendentes non 

supera as 300 horas. 

En todo caso, cando un alumno ou unha alumna non logren a promoción deberán repetir os módulos 

profesionais non superados, para o cal deberán formalizar a matrícula no mesmo curso e se 

incorporarán ao grupo de alumnado correspondente. 

Con carácter xeral, o alumnado poderá realizar a matrícula de primeiro ou segundo curso no mesmo 

centro un máximo de dúas veces, sempre que non esgotase o número de convocatorias establecido 
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no artigo 3 desta orde. 

O alumnado que, logo da repetición de primeiro curso no mesmo centro, non obtiver avaliación 

positiva para a promoción ao segundo curso ou que, despois da repetición do segundo curso no 

mesmo centro, non conseguise titularse por ter módulos pendentes de primeiro e/ou de segundo, 

poderá completar os módulos profesionais non superados e, así, concluír os seus estudos 

solicitando a admisión noutro centro. 

Non obstante, poderase formalizar unha terceira ou unha cuarta matrícula do mesmo curso no 

mesmo centro, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa listaxe de espera. 

A matrícula no segundo curso do ciclo formativo dará dereito a realizar, por unha vez, as actividades 

programadas para cada módulo profesional do segundo curso, sempre que non se produza ningún 

dos supostos recollidos nos artigos 7, 9 e 10 desta orde. No caso de non superar algún dos módulos 

de segundo e/ou, de ser o caso, non superar algún dos módulos pendentes de primeiro, o alumno 

ou a alumna deberán realizar as actividades de recuperación que lles propoña o equipo docente, 

coincidindo co período ordinario de realización do módulo de formación en centros de traballo (FCT) 

previsto na súa normativa reguladora. 

De xeito excepcional, se o centro ofrece as mesmas ensinanzas no réxime para as persoas adultas 

en modalidade presencial: 

– Cando as necesidades do centro así o requiran, e segundo o criterio da dirección do centro, o 

alumnado repetidor polo réxime ordinario deberá asistir ás ensinanzas polo réxime para as persoas 

adultas, agás causa ou impedimento debidamente xustificados, que resolverá a dirección do centro 

e con coñecemento da inspección educativa. 

– Cando un alumno ou unha alumna con matrícula polo réxime ordinario non poidan asistir a algún 

módulo, a Inspección educativa poderá autorizar a súa asistencia ás ensinanzas polo réxime para 

as persoas adultas. 

En ambos os casos, a avaliación será realizada polo réxime ordinario e, para este fin, o profesor ou 

a profesora do réxime para as persoas adultas incorporaranse á xunta de avaliación como parte 

integrante do equipo docente do ciclo formativo. 

Matrícula simultánea de ensinanzas: Será posible realizar a matrícula simultánea en dous ciclos 

formativos distintos, en ciclos formativos e bacharelato, ou en ciclos formativos e ESO, coa 

autorización do Servizo de Inspección Educativa, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa 

listaxe de espera logo de rematado o proceso de admisión, e exista unha compatibilidade horaria 



  IES As Fontiñas 
Rúa Estocolmo, 5-7 

15707 Santiago de Compostela 
ies.as.fontinas@edu.xunta.gal 

   

 
 

mínima do 90 %. O procedemento que se debe seguir é o seguinte: 

a) O alumno ou a alumna presentarán a solicitude de matrícula simultánea no centro onde soliciten 

a nova matrícula xunto cunha certificación de matrícula das ensinanzas nas cales estean 

matriculados. 

b) O centro remitirá ao servizo territorial de Inspección educativa correspondente a devandita 

solicitude, xunto coa certificación de matrícula. 

c) Corresponderalle ao Servizo de Inspección Educativa a resolución sobre a autorización, se existe 

unha compatibilidade horaria mínima do 90 %, que se deberá remitir ao centro educativo antes do 

remate do período de matrícula. 

d) Logo de concedida a autorización de matrícula simultánea, o alumno ou a alumna poderán 

formalizar a matrícula no centro educativo, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa 

listaxe de espera. 

e) O prazo de presentación de solicitudes de matrícula simultánea será desde o remate do proceso 

de admisión ata unha semana antes do remate do período de matrícula. 

Renuncia á matrícula. 

Co fin de non esgotar as catro convocatorias previstas para cada módulo profesional, poderase 

renunciar, con carácter xeral, por unha soa vez, á avaliación e á cualificación da totalidade dos 

módulos profesionais do ciclo formativo en que se formalizase a matrícula, no caso do réxime 

ordinario, ou de forma parcial no caso do réxime de persoas adultas, sempre que se dea algunha 

das seguintes circunstancias: 

– Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de 

familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 

– Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous meses, 

nun horario incompatible coas ensinanzas do ciclo. 

– Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo. 

A renuncia á matrícula sempre se deberá xustificar documentalmente. 

Excepcionalmente, poderase renunciar máis dunha vez no caso de doenza prolongada de carácter 

físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de 

consanguinidade ou afinidade. 
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A aceptación da renuncia non implicará reserva de praza para o seguinte curso académico, de modo 

que para reincorporarse novamente a estes estudos, deberá someterse a un novo proceso de 

admisión. 

Particularidades no réxime de persoas adultas 

Como mencionabamos anteriormente o IES As Fontiñas conta con Ciclos Formativos en Réxime de 

Persoas Adultas e ademais das previsións contempladas no apartado anterior, este réxime conta 

cunha serie de particularidades que mencionamos a continuación: 

Matrícula 

1. Tendo en conta as características e as necesidades das persoas adultas, e para atender as 

demandas de cualificación do sistema produtivo, a matrícula neste réxime poderá ser realizada por 

módulos profesionais ou por unidades formativas de menor duración, cando sexa autorizada na 

oferta dos centros en cada curso escolar. 

Co fin de deseñar itinerarios formativos adecuados aos seus intereses, as persoas adultas 

poderanse matricular de calquera dos módulos do ciclo formativo correspondente, sempre que se 

garanta a compatibilidade horaria do 90 % no caso de ensinanzas en modalidade presencial. 

En todo caso, a matrícula parcial de módulos realizarase para un mesmo ciclo formativo e non 

poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas. 

2. De xeito excepcional, se o centro ofrece as mesmas ensinanzas no réxime ordinario, cando un 

alumno ou unha alumna que estean a cursar estudos presenciais de formación profesional inicial 

polo réxime para as persoas adultas non poidan asistir a algún módulo, a Inspección educativa 

poderá autorizar a súa asistencia ás ensinanzas no réxime ordinario, aínda que a súa avaliación 

será realizada polo réxime de persoas adultas. 

Renuncia á matrícula 

O alumnado do Réxime de persoas adultas pode renunciar de forma parcial aos módulos sempre 

que teña algunha das causas previstas na norma. 

Horario do ciclo formativo: 

O horario lectivo das ensinanzas de ciclos formativos polo réxime de persoas adultas establecerase 

de luns a venres de acordo co seguinte: 

a) Co fin de facilitar a asistencia do alumnado traballador e sempre que as necesidades do centro 
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así o posibiliten, garantirase a homoxeneidade das franxas horarias en que se imparta cada módulo. 

Así mesmo, procurarase que a través da distribución horaria o alumnado poida acreditar as 

unidades de competencia que conformen cualificacións profesionais incluídas no título. 

b) No caso de ciclos formativos que se organicen con carácter modular, as actividades lectivas, 

agás a FCT (e o módulo de proxecto, en caso de ciclos de grao superior), desenvolveranse durante 

os tres trimestres de que consta cada curso académico. 

c) Logo de superados todos os módulos de formación no centro educativo, a FCT e o módulo de 

proxecto, de ser o caso, poderán realizarse ao principio do curso académico seguinte. 

d) En caso de que un centro educativo ofreza todos os módulos dun ciclo formativo de xeito modular, 

garantirase que o alumnado poida rematar todos os módulos de formación no centro educativo, 

agás o módulo de proxecto no caso de ciclos de grao superior, en dous cursos académicos, no caso 

de ciclos formativos de 2.000 horas de duración, ou ben nun curso académico, no caso de ciclos 

formativos de menos de 2.000 horas de duración. 

Titoría 

Cada grupo de alumnos e alumnas dun ciclo formativo terá un profesor ou unha profesora que 

desempeñen a titoría, que pertencerá ao equipo que imparta docencia en cada curso académico. 

Por isto os grupos dos ciclos de Réxime de Persoas Adultas constitúen un só grupo. 

Avaliación final de módulos 

Na sesión de avaliación final de módulos, o equipo docente avaliará, para o alumnado que teña 

módulos suspensos, de ser o caso, as unidades formativas de menor duración nas cales se 

organizan os módulos segundo se establece no currículo correspondente. 

O alumnado do réxime de persoas adultas que non superase algún módulo profesional terá dereito, 

de ser o caso, a que se lle expida un certificado académico das unidades formativas de menor 

duración do módulo profesional superadas, co fin de facilitar a formación permanente ao longo da 

vida. A superación de todas as unidades formativas do módulo profesional dará dereito á 

certificación deste. 

Unidades formativas de menor duración 

Todos os aspectos relativos á ordenación académica e á avaliación sobre as ofertas parciais de 

unidades formativas de menor duración non regulados nesta orde rexeranse, con carácter xeral, 

polo establecido para as ofertas parciais de módulos profesionais polo réxime para as persoas 
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adultas. 

Ás persoas que se presenten a un proceso de avaliación e acreditación de unidades de competencia 

do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, convocado pola consellería con competencias 

en materia de educación, ao abeiro do Real decreto 1224/2009, polo que se establecen o 

procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais 

adquiridas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación, poderánselles validar, 

cando proceda, as unidades formativas de menor duración dos módulos profesionais, que tras o 

resultado do proceso de avaliación, non poidan ser validados completamente. 

Matrícula de honra 

Os alumnos e as alumnas que obtivesen unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove 

puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da mención de matrícula de 

honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno ou a alumna. 

O número de matrículas de honra que se poderán conceder nun ciclo formativo nun curso 

académico será como máximo de dúas. No caso de que o número de alumnos e alumnas 

matriculados con opción a titular nun curso académico sexa inferior a vinte, só se poderá conceder 

unha matrícula de honra. 

No caso de haber mais candidatas/os que distincións utilizaranse os seguintes criterios para a 

asignación das matrículas: 

1º criterio a contemplar, máxima nota media no ciclo formativo. 

2º criterio no caso de haber empate ao aplicar o 1º criterio, máxima nota media dos módulos 

formativos que teñen asociadas unidades de competencia. 

3º criterio no caso de persistir o empate, máxima nota media nos módulos formativos do 2º curso 

do ciclo formativo. 

4º criterio no caso de persistir o empate, proceder a un sorteo. 

7.4 Titulación acadada polo alumnado que remata o bacharelato e a FP  

O alumnado que remata o Bacharelato pode acceder a Ciclos Formativos de Grao Superior e/ou 

realizar a Proba de Acceso á Universidade e acceder, se é o caso, a unha titulación universitaria. 

O alumnado que remata a Formación profesional básica obtén o título de profesional básico en 

Servizos Administrativos e o título da Educación Secundaria Obrigatoria, que terá preferencia para 
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a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de: 

- Administración e Xestión 

- Comercio e Márketing 

- Téxtil, Confección e Pel 

- Vidro e Cerámica 

- Artes Gráficas 

O alumnado que remata o ciclo formativo de grao medio obtén o título de Técnico e ten acceso a 

determinadas modalidades de Bacharelato e aos ciclos formativos de de grao superior. 

O alumnado que remata os ciclos formativos de grao superior obtén o título de Técnico superior e 

ten acceso a determinados estudos universitarios. 
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