
 

 
 

1. Condicións de acceso ao bacharelato para persoas adultas 
 
1.1. Requisitos de idade 
a) Poderán matricularse nas ensinanzas de calquera das modalidades do 
bacharelato para persoas adultas todas as persoas maiores de dezaoito anos, 
ou que os cumpran antes do 31 de decembro do ano 2020. 
b) Tamén poderán matricularse aquelas persoas maiores de dezaseis anos que 
teñan un contrato laboral en vigor ou sexan deportistas de alto nivel. Calquera 
destas circunstancias deberá ser acreditada documentalmente á hora de 
formalizar a matrícula. 
c) A dirección do centro correspondente poderá autorizar a matriculación no 
bacharelato a distancia do alumnado interno en réxime pechado nun centro de 
reeducación de menores baixo a custodia do organismo competente da Xunta 
de Galicia. Para isto será necesario a certificación emitida pola persoa 
responsable do centro onde o menor cumpra esas medidas de internamento. 
d) A persoa responsable da xefatura territorial da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional poderá autorizar a matriculación no 
bacharelato pola modalidade a distancia do alumnado maior de dezaseis anos 
que non poida asistir regularmente a un centro ordinario por enfermidade ou 
impedimento físico. Para iso será necesario presentar a seguinte 
documentación: certificación médica oficial, informe da xefatura do 
departamento de orientación do centro de procedencia e informe da inspección 
educativa. 
e) Igualmente, a persoa responsable da xefatura territorial da da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional poderá autorizar, previo 
informe da inspección educativa, a matriculación no bacharelato pola 
modalidade presencial ou a distancia do alumnado maior de dezaseis anos que 
curse ensinanzas regradas de música ou danza de grao profesional e que, polo 
horario específico desas ensinanzas, non poida asistir regularmente ao 
bacharelato de réxime ordinario. 
1. 2. Requisitos académicos 
Primeiro de bacharelato. Poderán matricularse nas ensinanzas de primeiro de 
bacharelato as persoas que cumpran algún dos seguintes requisitos: 
a)Posuír o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 
b)Estar en posesión do título de Técnico correspondente á Formación 
Profesional de Grao Medio. 
c)Estar en posesión do título de Técnico Deportivo, tras cursar as ensinanzas 
deportivas de Grao Medio. 
d)Ter aprobado o segundo curso do Bacharelato Unificado e Polivalente ou, 
como máximo, con dúas materias non superadas no conxunto dos dous cursos. 
e)Posuír o título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de Primeiro 
Grao. 
f)Ter superados os estudos do primeiro ciclo do Programa Experimental de 
Reforma das Ensinanzas Medias (REM). 
g)Ter superados os cursos comúns dos estudos de artes aplicadas e oficios 
artísticos. 



 

Segundo de bacharelato. Poderán matricularse nas ensinanzas de segundo 
de bacharelato as persoas procedentes de réximes de ensinanzas extinguidos 
que cumpran algún dos requisitos académicos seguintes: 
a)Ter superado o terceiro curso do Bacharelato Unificado e Polivalente e título 
de Bacharel. O alumnado nestas condicións poderá matricularse en calquera 
modalidade de bacharelato, independentemente da especialidade pola que 
cursou terceiro de BUP. 
b)Ter superado terceiro curso de Formación Profesional de Segundo Grao 
(réxime de ensinanzas especializadas). 
c)Ter superado segundo curso de Formación Profesional de Segundo Grao 
(réxime xeral). 
d)Ter superado primeiro curso dunha modalidade de bacharelato experimental. 
e)Ter superada a segunda especialidade ou Título de Graduado en Artes 
Aplicadas e Oficios Artísticos. 
O alumnado que acceda ao bacharelato desde os ciclos formativos de Grao 
Medio e desexe validar algunha das materias cursadas deberalle solicitar á 
dirección do centro educativo a correspondente validación, quen resolverá á 
vista da certificación académica dos estudos realizados e do establecido nos 
reais decretos dos correspondentes títulos. 
Así mesmo, o alumnado que se atope en posesión dun título de Técnico ou de 
Técnico Superior de Formación Profesional, ou de Técnico das Ensinanzas 
Profesionais de Música ou de Danza, poderá obter o título de bacharel 
cursando e superando as materias xerais do bloque de materias troncais da 
modalidade de bacharelato elixida e a materia de Lingua Galega e Literatura. 
1.3. Alumnado procedente do bacharelato ordinario 
O alumnado que se incorpore ao bacharelato para persoas adultas con 

materias superadas do bacharelato ordinario conservará a cualificación positiva 

destas no réxime de persoas adultas. 


