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A TOMA DE DECISIÓNS 
 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

Nas túas eleccións deberías intentar ser Reflexivo e Autónomo, o cal non significa que non debas buscar 

asesoramento no teu entorno. No caso da elección de opcións académicas, os que che poden dar unha información 

mais precisa e realista son os teus profesores e o orientador do teu centro, aínda que deberías consultar as túas 

opcións coa túa familia. 

Deberías ter en conta o que che gusta, que cousas se che dan ben, que che gustaría conseguir na túa vida futura…; 

e por suposto, as túas capacidades para logralo, así como as opcións que che ofrece o teu entorno e a túa situación 

persoal e familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMO SON? 
Que estilo tes cando tomas unha decisión? 

_Impulsivo _Reflexivo _Dependente  _Autónomo 

 

 

Que traballo/s che gustaría desempeñar cando sexas adulto? 

 

 

Que motivacións, capacidades e intereses cres que son necesarias para ese traballo? 

 

Motivacións 

Aventura Poder Prestixio Comodidade Diñeiro Independencia Tempo libre 

Solidariedade Creatividade Seguridade Convivencia Xustiza Coñecemento  

 

Capacidades 

Motrices Afectivas Comunicativas Artísticas Manipulativas Sociais 

Verbais Razoamento Numéricas Espaciais Mecánicas Creativas  

 

Intereses 

Ciencias Tecnoloxías Artes Linguas Historia Saúde Medioambiente 

Anciáns Enxeñarías Animais Economía Dereito  Hostalería  Educación 

OUTROS  

 

 

Cales dos seguintes valores e motivacións cres que posúes en maior medida? 

Aventura Poder Prestixio Comodidade Diñeiro Independencia Tempo libre 

Solidariedade Creatividade Seguridade Convivencia Xustiza Coñecemento  

 

Cal das seguintes capacidades cres que tes mais desenvolvida? 

Motrices Afectivas Comunicativas Artísticas Manipulativas Sociais 

Verbais Razoamento Numéricas Espaciais Mecánicas Creativas  

 

E os teus intereses? 

Ciencias Tecnoloxías Artes Linguas Historia Saúde Medioambiente 

Anciáns Enxeñarías Animais Economía Dereito  Hostalería  Educación 

OUTROS  

 

 

Cres que as túas motivacións, capacidades e intereses encaixan co/s traballo/s que che gustan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA EDUCATIVO 
 

 
 

Atópaste en 4ºESO, e se consegues o título de secundaria terás rematada a túa escolarización obrigatoria, polo que 

despois terás liberdade para: 

- Continuar estudos na F.P. de Grao Medio (22 familias profesionais e ensinanzas artísticas e deportivas). 

- Continuar estudos no Bacharelato (catro itinerarios). 

- Non seguir estudos e incorporarte ao mundo laboral. 

A elección que tomes non será irreversible, pero debes intentar que sexa definitiva, posto que cambiar de tipo de 

estudos, itinerario,… pode supoñer que perdas algún curso. 

Se observas as frechas do gráfico, apreciarás que hai distintos camiños para chegar á universidade ou a un ciclo 

formativo de grao superior, cada un coas súas características, vantaxes e inconvenientes. 

TITULACIÓN 4º ESO 

 
 

Ao remate de 4ºESO recibirás o Consello Orientador, un documento no que, en base á túa evolución académica 

e ós teus intereses e preferencias, se te aconsellará sobre o que o profesorado considera a mellor opción 

académica para o vindeiro curso. 

Lembra que a nota media que obteñas nos estudos que curses pode ter gran importancia para acceder a 

estudos superiores, tanto universitarios como de formación profesional 

 

 

 

 

 



O BACHARELATO 
 

É unha nova etapa educativa de dous cursos, á que se accede co Título da ESO. 

Distribúese nos ITINERARIOS de Humanidades, Ciencias Sociais, Ciencias e Tecnoloxía, e Artes, 

determinados pola selección de materias, que se organizan en: 

- Materias Troncais Xerais (comúns a todos os itinerarios, salvo unha propia de cada itinerario). 

- Materias Troncais de Opción (propias de cada itinerario). 

- Materias Específicas (de elección libre independentemente do itinerario). 

 

CARACTERÍSTICAS MODALIDADES 
 

ARTES 

Para estudos superiores de carácter artístico (universitarios ou en escolas de 

arte). 

 

HUMANIDADES 

Para estudos relacionados con: 

Idiomas, Xeografía e Historia, Filosofía 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

Para estudos relacionados con: 

Administración, Economía, Dereito, Educación, Turismo, Xornalismo,… 

 

CIENTÍFICO-

TECNOLÓXICO 

Para tres posibles vías de estudos: 

Ciencias (Bioloxía, Física, Matemáticas, Química…) 

Saúde (Farmacia, Enfermaría, Veterinaria, Óptica, Fisioterapia…) 

Enxeñaría e Arquitectura (Enxeñarías moi diversas e Arquitectura…) 

 

 

 

PROMOCIÓN E TITULACIÓN NO BACHARELATO 
 

A promoción e titulación réxese polas seguintes normas esenciais: 

- Promocionarás de curso con todas as materias aprobadas ou dúas suspensas como máximo. 

- Se pasas con suspensas terás que recuperalas. 

- En 2º curso, baixo determinadas circunstancias, poderás escoller entre repetir ou curso completo ou 

matricularte só das materias que teñas suspensas. 

- Pódese repetir cada curso unha soa vez e dúas veces como máximo en toda a etapa. 

 

 

OPCIÓNS CO TÍTULO DE BACHARELATO 
 

Se rematas o bacharelato obtendo título, terás as seguintes opcións: 

- Formación Profesional de Grao Superior e estudos artísticas superiores. 

- Universidade (títulos de grao). 

- Non seguir estudos e incorporarte ao mundo laboral. 

 

 

 

 

 



MATERIAS BACHARELATO 
 

 

 

Deberías intentar que exista a maior continuidade e coherencia posible entre a elección que fixeches en 4ºESO e 

1º e 2º BAC, cara a uns posibles estudos universitarios ou de formación profesional de grao superior.  

 

 

O centro ofrece os distintos tipos de materias agrupadas en distintos lotes que cobren un amplo espectro de 

itinerarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
Que é? 

Pertence ás ensinanzas postobrigatorias e ten como finalidade a preparación para a actividade nun campo 

profesional e a capacitación para o desenvolvemento cualificado das diferentes profesións. 

Como se organiza? 

En 23 Familias Profesionais, que a súa vez contan con distintos ciclos formativos, que poden ser de formación 

básica, de grao medio ou de grao superior. Cada curso organízase en módulos profesionais (materias). 

- Familia Profesional: Enmarca unha actividade nun determinado campo de traballo. 

- Ciclo Formativo: Conxunto de destrezas orientadas ao exercicio dunha profesión concreta. Cada C.F. de grao 

medio ou de grao superior se corresponde a unha profesión concreta. 

- Módulos Profesionais: Son as distintas materias que compoñen un ciclo formativo. Na formación profesional 

estes módulos son específicos de cada ciclo formativo, agás tres comúns a todos eles (Formación e orientación 

laboral, Empresa e iniciativa emprendedora e Formación en centros de traballo). 

Canto duran? 

Teñen unha duración de 2000 horas distribuídas en dous cursos. 

Como se accede? 

Ciclos Formativos de Grao Medio:  

- Título de ESO ou equivalentes. 

- Título de Formación Profesional Básico. 

- Con 17 anos, superando das probas de acceso. 

Acceso con ESO Acceso con FPB Acceso con proba 

70% 20% 10% 

Ciclos Formativos de Grao Superior: 

- Título de Bacharelato, con preferencia de determinados itinerarios vinculados. 

- Título de Técnico (CFGM), con preferencia nos da mesma familia profesional. 

- Con 19 anos, superando da proba de acceso. 

Acceso con Bacharelato Acceso con CFGM Acceso con proba 

70% 20% 10% 

 

Que titulación se obtén? 

Título de Técnico: Nos ciclos formativos de grao medio (CFGM). 

Título de Técnico Superior: Nos ciclos formativos de grao superior (CFGS). 

Cales son as opcións posteriores? 

- Co título de Técnico (CFGM) pódese acceder a un CFGS, e dende este, á un grao universitario. 

- Co título de Técnico Superior (CFGS) pódese acceder a un grao universitario 

Que son os ciclos de Artes Plásticas e Deseño? 

Son ciclos de grao medio e superior que se estudan en escolas de artes e cuxo acceso, ademais do requisito xeral, 

esixe a superación dunha proba que valora as habilidades para cursalo. En Galicia hai Escolas de Artes Plásticas 

en A Coruña, Santiago, Lugo e Ourense 

Que son as ensinanzas Técnico-Deportivas? 

Son ciclos de grao medio e grao superior coa finalidade da formación de adestradores, monitores e técnicos 

deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. Estúdianse en distintos IES e centros de FP de Galicia 

 



Que é a FCT? 

Un período de prácticas que se desenvolve nunha empresa, que soe durar 3 meses ao final do segundo curso. Para 

acceder a el hai que ter superados todos os outros módulos. 

 

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 

FAMILIAS PROFESIONAIS CFGM e CFGS 

Actividades físicas e deportivas GM Condución de actividades físico- deportivas no medio natural 

GS Ensinanza e animación sociodeportiva 

Administración e xestión GM Xestión administrativa 

GS Administración e finanzas 

GS Asistencia á dirección 

Agraria GM Aproveitamento e conservación do medio natural 

GM Produción agroecolóxica 

GM Produción agropecuaria 

GM Xardinaría e floraría 

GS Gandaría e asistencia en sanidade animal 

GS Paisaxismo e medio rural 

GS Xestión forestal e do medio natural 

Artes gráficas GM Impresión gráfica 

GM Preimpresión dixital 

GS Deseño e edición de publicacións impresas e multiimedia 

GS Deseño e xestión da produción gráfica 

Comercio e márketing GM Actividades comerciais 

GS Comercio internacional 

GS Márketing e publicidade 

GS Transporte e loxística 

GS Xestión de vendas e espazos comerciais 

Edificación e obra civil GM Obras de interior, decoración e rehabilitación 

GS Proxectos de edificación 

GS Proxectos de obra civil 

Electricidade e electrónica GM Instalacións de telecomunicacións 

GM Instalacións eléctricas e automáticas 

GS Automatización e robótica industrial 

GS Mantemento electrónico 

GS Sistemas de telecomunicacións e informáticos 

GS Sistemas electrotécnicos e automatizados 

AQUÍ 

Enerxía e auga 

GS i enerxética e enerxía solar térmica 

GS Enerxías renovables 

Fabricación mecánica GM Mecanizado 

GM Soldadura e caldeiraría 

GS Construcións metálicas 

GS Deseño en fabricación mecánica 

GS Programación da produción en fabricación mecánica 

Hostalaría e turismo GM Cociña e gastronomía 

GM Servizos en restauración 

GS Axencias de viaxes e xestión de eventos 

GS Dirección de cociña 

GS Dirección de servizos de restauración 

GS Guía, información e asistencia turísticas 

GS Xestión de aloxamentos turísticos 

Imaxe e son GM Vídeo disc-jockey e son 

GS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos 

GS Iluminación, captación e tratamento de imaxe 

GS Produción de audiovisuais e espectáculos 

GS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos 

GS Son para audiovisuais e espectáculos 

Imaxe persoal GM Estética e beleza 

GM Peiteado e cosmética capilar 

GS Estética integral e benestar 

GS Estilismo e dirección de peiteado 

Industrias alimentarias GM Aceites de oliva e viños 

GM Elaboración de produtos alimentarios 

GM Panadaría, repostaría e confeitaría 



GS Procesos e calidade na industria alimentaria 

GS Vitivinicultura 

Informática e comunicacións GM Sistemas microinformáticos e redes 

GS Administración de sistemas informáticos en rede 

GS Desenvolvemento de aplicación multiplataforma 

GS Desenvolvemento de aplicación web 

Instlacións e matemento GM Instalacións de produción de calor 

GM Instalacións frigoríficas e de climatización 

GM Mantemento electromecánico 

GS Desenvolvemento de proxectos de instalación térmicas e de fluídos 

GS Mantemento de instalación térmicas e de fluídos 

GS Mecatrónica industrial 

GS Prevención de riscos profesionais 

Madeira, moble e cortiza GM Carpintaría e moble 

GM Instalación e amoblamento 

GS Deseño e amoblamento 

Marítimo-pesqueira GM Cultivos acuícolas 

GM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións 

GM Navegación e pesca de litoral 

GM Operacións subacuáticas e hiperbáricas 

GS Acuitultura 

GS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións 

GS Transporte marítimo e pesca de altura 

Química GM Operacións de laboratorio 

GS Laboratorio de análise e de control de calidade 

GS Química ambiental 

GS Química industrial 

Sanidade GM Coidados auxiliares de enfermaría 

GM Farmacia e parafarmacia 

GS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico 

GS Audioloxía protésica 

GS Dietética 

GS Documentación e administración sanitarias 

GS Hixiene bucodental 

GS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear 

GS Laboratorio clínico e biomédico 

GS Próteses dentais 

GS Radioterapia e dosimetría 

GS Saúde mental 

Seguridade e medio ambiente GM Emerxencias e protección civil 

Servizos socioculturais e á comunidade GM Atención a persoas en situación de dependencia 

GS Animación sociocultural e turística 

GS Educación infantil 

GS Integración social 

GS Mediación comunicativa 

GS Promoción de igualdade de xénero 

Téxtil, confección e pel GM Confección e moda 

GS Patronaxe e moda 

Transporte e mantemento de vehículos GM Carrozaría 

GM Electromecánica de vehículos automóbiles 

GS Automoción 

GS Mantemento aeromecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

Que é? 

Unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional nun réxime de 

alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo. 

Que requisitos se precisan para acceder? 

Os académicos para o acceso a calquera ciclo formativo, e ademais: 

- Ter entre 18 e 29 anos. 

- Carecer dunha cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego 

ou do sistema educativo, requerida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a 

ocupación obxecto do proxecto. 

- Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos 

establecidos na normativa laboral vixente para o poder efectuar. 

- Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose 

cursando outro ciclo formativo. 

Cal é a duración? 

Na FP Dual os ciclos formativos poden ser de dous ou tres anos. 

Cantas horas de formación se realizan na empresa? 

Un mínimo do 33% das 2000 horas do ciclo. 

Cal é o vínculo do alumnado de FP Dual coa empresa? 

Pode ser bolseiro ou contratado pola empresa mediante un contrato de formación e aprendizaxe. En calquera caso, 

incorpórase ao sistema da seguridade social. 

Percibe o alumno algún tipo de remuneración? 

Sí, proporcional ao tempo de permanencia na empresa que non foi destinado a formación, isto é, tempo efectivo 

de traballo. 

Que vantaxes supón a FP Dual? 

Recibir unha remuneración dende o inicio da formación, e unha maior facilidade para a inserción no mercado 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

ITINERARIOS PREFERENTES DE BACHARELATO* 
*No caso de haber mais solicitudes que prazas ofertadas nun ciclo formativo de grao superior nun centro concreto, 

terá preferencia o alumnado que tivera cursado o itinerario de bacharelato vinculado a ese ciclo formativo de grao 

superior. 
FAMILIA 

PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVO ITINERARIOS* 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS E 

DEPORTIVAS 

ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA CALQUERA MODALIDADE 

ADMINISTRACIÓN 

E XESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS HUMANIDADES E CCSS 

ASISTENCIA Á DIRECCIÓN HUMANIDADES E CCSS 

 

AGRARIA 
GANDARÍA E ASISTENCIA EN SANIDADE ANIMAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

PAISAXISMO E MEDIO RURAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

ARTES GRÁFICAS 
DESEÑO E EDICIÓN DE PUBLICACIÓNS IMPRESAS E MULTIMEDIA 

 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ARTES 

DESEÑO E XESTIÓN DA PRODUCIÓN GRÁFICA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ARTES 

 

COMERCIO E 

MARKETING 

TRANSPORTE E LOXÍSTICA HUMANIDADES E CCSS 

XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS HUMANIDADES E CCSS 

COMERCIO INTERNACIONAL HUMANIDADES E CCSS 

MÁRKETING E PUBLICIDADE HUMANIDADES E CCSS 

 

EDIFICACIÓN E 

OBRA CIVIL 

PROXECTOS DE EDIFICACIÓN CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ARTES 

PROXECTOS DE OBRA CIVIL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ARTES 

ELECTRICIDADE E 

ELECTRÓNICA 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

MANTEMENTO ELECTRÓNICO CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ENERXÍA E AUGA EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍA SOLAR TÉRMICA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ENERXÍAS RENOVABLES CIENCIAS E TECNOLOXÍA 



 

FABRICACIÓN 

MECÁNICA 

PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

CONSTRUCIÓNS METÁLICAS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN MOLDEAMENTO DE METAIS E POLÍMEROS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

HOSTALARÍA E 

TURISMO 

XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS HUMANIDADES E CCSS 

AXENCIAS DE VIAXES E XESTIÓN DE EVENTOS HUMANIDADES E CCSS 

GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS HUMANIDADES E CCSS 

DIRECCIÓN DE COCIÑA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

 

IMAXE E SON 

PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ANIMACIÓNS 3D, XOGOS E CONTORNOS INTERACTIVOS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

SONS PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN E TRATAMENTO DE IMAXE CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

 

IMAXE PERSOAL 

ASESORÍA DE IMAXE PERSOAL E CORPORATIVA HUMANIDADES E CCSS 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ESTILISMO E DIRECCIÓN DE PEITEADO HUMANIDADES E CCSS 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 
VITIVINICULTURA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

INFORMÁTICA E 

COMUNICACIÓNS 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

INSTALACIÓN E 

MANTEMENTO 
PREVENCIÓN DE RISCOS PROFESIONAIS  

DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE 

FLUÍDOS 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUÍDOS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

MECATRÓNICA INDUSTRIAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

MADEIRA, MOBLE 

E CORTIZA 
DESEÑO E AMOBLAMENTO CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ARTES 

MARÍTIMO - 

PESQUEIRA 
ACUICULTURA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

TRANSPORTE MARÍTIMO E PESCA DE ALTURA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ORGANIZACIÓN DO MANTEMENTOS DE MAQUINARIA DE BUQUES E 

EMBARCACIÓNS 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 



QUÍMICA FABRICACIÓN DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS, BIOTECNOLÓXICOS E AFÍNS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

LABORATORIO DE ANÁLISE E DE CONTROL DE CALIDADE CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

QUÍMICA AMBIENTAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

Química 

QUÍMICA INDUSTRIAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

Química 

SANIDADE SAÚDE AMBIENTAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

DIETÉTICA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

AUDIOLOXÍA PROTÉSICA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

DOCUMENTACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIAS HUMANIDADES E CCSS 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

HIXIENE BUCODENTAL CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

PRÓTESES DENTAIS CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

RADIOTERAPIA E DOSIMETRÍA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

SEGURIDADE E 

MEDIOAMBIENTE 
EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL 

 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURAIS 

E Á COMUNIDADE 

EDUCACIÓN INFANTIL HUMANIDADES E CCSS 

INTEGRACIÓN SOCIAL HUMANIDADES E CCSS 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA HUMANIDADES E CCSS 

MEDICACIÓN COMUNICATIVA HUMANIDADES E CCSS 

PROMOCIÓN DE IGUALDADE DE XÉNERO HUMANIDADES E CCSS 

TÉXTIL, 

CONFECCIÓN E PEL 
PATRONAXE E MODA CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

TRANSPORTE E 

MANTEMENTO DE 

VEHÍCULOS 

MANTEMENTO AEROMECÁNICO CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

AUTOMOCIÓN CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 



 

UNIVERSIDADE 
 

Sistema Universitario Galego (SUG): 

Está formado por tres Universidades (Coruña, Santiago e Vigo), que á súa vez contan con varios campus 

universitarios: 

- UDC: A Coruña e Ferrol 

- USC: Santiago e Lugo 

- UVigo: Vigo, Ourense e Pontevedra 

Universidade: 

Hai 5 Ramas de coñecemento na Universidade: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñaría e 

Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas. A/s titulación/s que che interesen estará vinculada a algunha delas, e 

a túa elección virá marcada polo itinerario que cursaches no bacharelato. 

Se non che atrae en absoluto ningunha desas ramas, quizais a universidades non é o mais axeitado para ti. 

Lembra que tamén se pode chegar á universidade a través da formación profesional. 

 

Na universidade optarás a un Título de Grao, que actualmente teñen 4 cursos de duración (agás algunha 

titulación, como Mediciña). Dende os últimos anos está a medrar a oferta de Dobres Graos, nos que, como o seu 

nome indica, se obteñen dous títulos de forma simultánea. A súa duración é un pouco maior, de 5 ou 6 cursos. 

Posteriormente a un Título de Grao tes a posibilidade de realizar un Máster, de dous cursos de duración, e que en 

moitas ocasións resulta imprescindible para poder desempeñar determinadas profesións. 

Por último, un Doutorado supón unha especialización moi profunda nun aspecto concreto da titulación e que soe 

ir aparellada a un traballo de investigación, cunha duración variable. 

Acceso: A.B.A.U. (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) 

Consiste nunha proba que tradicionalmente consta dunha parte obrigatoria e outra voluntaria para subir  nota, e 

na que te examinarás das materias troncais xerais e dalgunha materia troncal de opción (normalmente as que 

cursaches no teu itinerario). 

Esta proba dará como resultado unha nota que determinará o teu acceso a unha carreira universitaria ou outra. 

Nesta nota final terá un peso importante a nota media que obtiveches nas materias dos dous cursos do 

bacharelato. Este dato é moi importante, posto que o nivel de esixencia para entrar nunha carreira é moi alto, xa 

que competirás con todos os alumnos de Galicia que soliciten o acceso a esa mesma titulación.  

Por eso, no bacharelato, debes esforzarte ó máximo, pois aprobar as materias con notas baixas, reducirá moito as 

túas posibilidades de acceso ao título universitario que desexes. 

Titulacións por ramas e parámetros de ponderación 

Que é o parámetro de ponderación? É un valor polo que se multiplica a cualificación que se obtén na ABAU 

nas materias da parte voluntaria (para subir a miña nota de admisión). Este valor pode ser 0,1 ou 0,2 segundo as 

titulacións nas que me queira matricular. Polo tanto, debo ter o mais claro posible que titulacións me interesarán 

ao remate do bacharelato, posto que a nota final que obteña na parte voluntaria da ABAU variará moito. 

 

 

 

 



Fórmula para o cálculo da nota de admisión 

 

Nos seguintes recadros poderás ver as distintas ramas e as titulacións que as compoñen. Aparecen tamén os 

parámetros de ponderación que relacionan cada titulación coas distintas materias propias do itinerario 

correspondente. Deberías intentar ter claro a rama que che interesa, así como unha ou varias titulacións, para que 

esto che sirva de guía á hora de escoller as materias de opción e troncais de modalidade do bacharelato. 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

Notas don último alumno admitido e prazas ofertadas: Estes son os títulos de grao que oferta cada campus e 

universidade, co número de prazas que ofrece a nota coa que accedeu o último alumno admitido, ben en xuño ou 

ben en setembro. O 60% desta nota dependerá da túa nota media do bacharelato, aínda que despois a poidas subir 

coas materias da parte voluntaria. 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA A REFLEXIÓN 
 

 

TRAZANDO UNHA TRAXECTORIA 
 

Supoñamos que quero ser VETERINARIO. Vexamos o itinerario que debería seguir para facelo 

 

1º BAC 

 

ITINERARIO 

CIENCIAS 

Matemáticas I 

HUMANIDADES 

Latín I 

CC. SOCIAIS 

Matem. CC. Soc. I 

ARTES 

Fundamentos Arte I 

 

TRONCAIS DE 

OPCIÓN 

 

Bioloxía e Xeoloxía 

Debuxo Técnico I 

Física e Química 

Grego I 

Historia do mundo 

contemporáneo 

Literatura Universal 

Economía 

Grego I 

Historia do mundo 

contemporáneo 

Literatura Universal 

Economía 

Cultura audiovisual I 

Historia mundo 

contemporáneo 

Literatura Universal 

 

2º BAC 

ITINERARIO CIENCIAS 

Matemáticas II 

HUMANIDADES 

Latín II 

Historia Filosofía 

CC.SOCIAIS 

Matem. CC. Soc. II 

Historia Filosofía 

ARTES 

Fundamentos Arte II 

 

 

TRONCAIS DE 

OPCIÓN 

 

Bioloxía 

Debuxo Técnico II 

Física 

Xeoloxía 

Química 

Economía da empresa 

Xeografía 

Grego II 

Historia da Arte 

 

Economía da empresa 

Xeografía 

Grego II 

Historia da Arte 

 

Artes escénicas 

Cultura audiovisual II 

Deseño 

 

Pensa nun ou varios traballos ou oficios que che gustaría desempeñar ao rematar os teus estudos 

No caso de ter que estudar un ciclo formativo de grao medio ou de grao superior, escolle nas táboas das páxinas 9 e 10 o/s 

ciclo/s que che parecen mais axeitados 

Tacha a titulación que precisarías  Escribe o/s título/s preciso/s 

CICLO 

FORMATIVO 

GRAO MEDIO NOME CICLO  

GRAO SUPERIOR NOME CICLO  

TÍTULO 

GRAO 

RAMA NOME 

TÍTULO 

 

   

 

No caso de ter que estudar bacharelato, escolle as materias necesarias de para achegarte á titulación 

necesaria 

ITINERARIO 1º BAC CIENCIAS 

Matemáticas I 

HUMANIDADES 

Latín I 

CC. SOCIAIS 

Matem. CC. Soc. I 

ARTES 

Fundamentos Arte I 

 

TRONCAIS DE OPCIÓN 

1ºBAC 

Bioloxía e Xeoloxía 

Debuxo Técnico I 

Física e Química 

Grego I 

Historia do mundo 

contemporáneo 

Literatura Universal 

Economía 

Grego I 

Historia do mundo 

contemporáneo 

Literatura Universal 

Economía 

Cultura audiovisual I 

Historia mundo 

contemporáneo 

Literatura Universal 

 

ITINERARIO 2º BAC CIENCIAS 

Matemáticas II 

HUMANIDADES 

Latín II 

Historia Filosofía 

CC.SOCIAIS 

Matem. CC. Soc. II 

Historia Filosofía 

ARTES 

Fundamentos Arte II 

 

TRONCAIS DE OPCIÓN 

2ºBAC 

Bioloxía 

Debuxo Técnico II 

Física 

Xeoloxía 

Química 

Economía da empresa 

Xeografía 

Grego II 

Historia da Arte 

 

Economía da empresa 

Xeografía 

Grego II 

Historia da Arte 

 

Artes escénicas 

Cultura audiovisual II 

Deseño 

 

 

 

 



 

Intenta situar os seguintes factores que poden influír nas túas posibilidades para acadar a formación 

necesaria que plantexaches na páxina anterior: 

 

Resultados académicos 

Situación familiar 

Situación económica 

Oferta educativa do entorno 

Motivación 

Intereses 

 

A FAVOR EN CONTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CUESTIONARIO INTERESES PROFESIONALES 
O seguinte cuestionario trata de que descubras os campos ocupacionais que son mais próximos a ti. 

A continuación vas a ler unha serie de actividades (traballos ou estudos). Indica o teu interese por cada 

unha das seguintes tarefas. Debes lelas con atención e marcar 1 na primeira columna se a actividade che 

resulta de interese; marcar 0 na segunda columna se a descoñeces ou che resulta indiferente; e marcar -1 

se che desagrada. Céntrate únicamente no túa opinión persoal, nos teus gustos, non en se cres que 

teñen mellores ou peores expectativas profesionais, se as podes desempeñar cerca de onde vives,… 
  1 PUNTO 0 PUNTOS -1 PUNTO 

1 Examinar, analizar e estudar o funcionamento de máquinas novas e inventos 

tecnolóxicos 

   

2 Reparar equipos de son, ordenadores, televisores, frigoríficos, aire 

acondicionado,… 

   

3 Intervir na elaboración de contratos, escrituras e testamentos.    

4 Diagnosticar e administrar tratamentos médicos, para curar ou previr as 

enfermidades dos seres humanos 

   

5 Traducir e interpretar textos escritos noutro idioma    

6 Realizar funcións de protección , seguridade e vixilancia    

7 Desenvolver e realizar un guión cinematográfico    

8 Realizar estudos na área das matemáticas e a estatística    

9 Compoñer, dirixir ou interpretar obras musicais    

10 Estudar a evolución das razas humanas, a súa organización política, social, 

económica e cultural (estilos artísticos,…). 

   

11 Realizar estudos e investigación sobre diferentes rocas    

12 Manexar máquinas de oficina (ordenador, calculadoras, etc.) e comunicacións.    

13 Planificar, organizar, dirixir e controlar as actividades dunha empresa    

14 Traballar e para explotacións gandeiras e resolver os seus problemas    

15 Clasificar documentos, cartas,… ou outros obxectos, por temas    

16 Adestrar ou preparar deportistas para mellorar o seu rendemento    

17 Informar dos acontecementos de actualidade    

18 Indagar e descubrir o porque das teorías científicas    

19 Deseñar mobles, cerámica, complementos, prendas de vestir, xoias…    

20 Participar na política rexional ou nacional    

21 Deseñar, proxectar e elaborar os planos dun edificio.    

22 Construír ou reparar mobles ou obxectos de madeira    

23 Dirixir ou participar nas actividades dun banco    

24 Diagnosticar, previr e tratar as enfermidades e/ou lesións dos animais    

25 Estudar a orixe e evolución daslinguas    

26 Perseguir, deter e poñer a disposición xudicial a aqueles que comenten delitos    

27 Crear ou deseñar anuncios publicitarios    

28 Facer experimentos para analizar e estudar fenómenos químicos e bioquímicos    

29 Dar recitais de canto e música    

30 Dar clases nun colexio    

31 Dirixir a instalación de sistemas de alarmas    

32 Realizar actividades onde se requiran habilidade manual e práctica    

33 Intervir ante os tribunais de xustiza representando a un cliente    

34 Organizar unha finca supervisando o coidado dos animais    

35 Ordenar, clasificar e arquivar documentos e informes    

36 Dirixir as competicións deportivas e aplicar as regras establecidas    

37 Compoñer, dirixir ou interpretar unha representación teatral, televisiva ou 

cinematográfica 

   

38 Facer descubrimentos científicos    

39 Restaurar obras de arte, tomando decisións propias sobre a forma, modo e 

técnica a aplicar 

   

40 Investigar os problemas psicolóxicos das persoas    

41 Estudar, proxectar e construír instalación eléctricas, pontes, túneles,…    

42 Axustar maquinaria e instalar equipos eléctricos en fábricas ou edificios    

43 Asesorar sobre problemas contables, financieiros e/ou económicos    

44 Investigar nun laboratorio a orixe das enfermidades    

45 Organizar e clasificar libros e documentos nunha biblioteca    



46 Prestar servizos en organismos e establecementos militares    

47 Presentar as noticias nos informativos de televisión    

48 Organizar a repoboación do monte seleccionando as plantas mais axeitadas    

49 Crear e executar pasos de danza    

50 Estudar teorías relativas ao comportamento do ser humano    

51 Elaborar e deseñar programas informáticos    

52 Reparar as averías dos vehículos    

53 Aplicar os principios da teoría económica para solucionar problemas 

financieiros en empresas 

   

54 Prescribir medicamentos para a curación de enfermidades    

55 Traducir textos de diferentes idiomas    

56 Organizar e planificar competicións deportivas    

57 Redactar novas, comentar información e coordinar a redacción dunha 

publicación 

   

58 Investigar nun laboratorio para a creación de novos materiais    

59 Fotografar, esculpir ou pintar creación artísticas    

60 Orientar profesional e/ou académicamente ás persoas    

 

Na seguinte táboa, indica a puntuación que lle deches a cada actividade, e suma o resultado no recadro 

de TOTAL, organizados segundo os distintos campos ocupacionais. Este resultado pode ser positivo ou 

negativo. Canto mais elevado sexa o valor resultante, mais atractivo che resultará ese campo 

profesional. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

TOTAL                     

 

Por último, traslada o resultado anterior á seguinte táboa, coloreando ou trazando unha liña ata o valor 

correspondente. Así verás, dun  modo gráfico, se a túa inclinación cara a un campo profesional concreto 

é BAIXA, MEDIA OU ALTA. 

 BAIXA MEDIA ALTA 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

CIENTÍFICO-TÉCNICO              

TÉCNICO-APLICADO              

XURÍDICO-ADMINIST.              

BIOSANITARIO              

LINGÜÍST. E LITERARIO              

FÍSICO-DEPORTIVO              

PUBLICIDADE E MEDIOS              

CIENTÍFICO-EXPERIMENTAL              

ARTÍSTICO-MUSICAL              

CIENCIAS SOCIAIS              

SIGNIFICACO/IMPLICACIÓNS DE CADA CAMPO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO: Profesionais que, a través do dominio da tecnoloxía, fan posible calquera 

tipo de maquinaria, instalación ou construción. Integrada polo conxunto de ciencias que se relacionan 

coa matemática, física e química. Inclúense nela as técnicas baseadas no debuxo lineal. 

Enxeñaría industrial, de camiños, de minas, telecomunicacións, informática, robótica… 



Familia profesional: Edificación e obra civil. Fabricación mecánica. Mantemento e servizos á 

produción. Mantemento de vehículos. Informática… 

TÉCNICO APLICADO: Profesionais que fan posible o funcionamento de maquinaria, instalacións ou 

construcións. Habilidades e destrezas manuais. 

Familia profesional: Téxtil, confección e pel. Madeira e moble. Edificación e obra civil. Fabricación 

mecánica. Mantemento e servizos á produción. Mantemento de vehículos… 

XURÍDICO-ADMINISTRATIVO: Profesións que tratan de establecer e aplicar as normas legais 

polas que se rexe a sociedade, e o funcionamento, administración e organización das empresas. Dereito. 

Xestión administrativa. Relacións laborais. Economía… 

Familia profesional: Administración e xestión. Comercio e marketing. 

BIO-SANITARIO: Profesións que se ocupan do coidado da saúde das persoas e/ou animais, previndo 

ou curando as enfermidades. Medicina, veterinaria, enfermaría, óptica, bioloxía… 

Familias profesionais: Sanidade, Actividades agrarias, Industrias alimentarias… 

LINGÜÍSTICO-LITERARIO: Desenvolvemento de actividades ligadas á literatura, a linguaxe e os 

idiomas. Tradución, lingüística, biblioteconomía, documentación,… 

Familia profesional: Servizos socioculturais e á comunidade. 

FÍSICO-DEPORTIVO: Utilizar e optimizar as capacidades físicas. Deportista, policía, animación 

deportiva, adestrador. 

Familia profesional: Actividades físicas e deportivas. 

PUBLICIDADE E MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Profesións ligadas aos medios de 

comunicación de masas. Estes profesionais ocúpanse de elaborar e transmitir información a través dos 

medios de comunicación e buscan estratexias para incrementar o consumo de determinados produtos. 

Xornalista, presentador, articulista, realizador, publicista, imaxe e son, guionista,… 

Familia profesional: Comercio e márketing, Imaxe e son. 

CIENTÍFICO-EXPERIMENTAL: Profesións que aportan a teoría científica básica para o 

desenvolvemento da ciencia técnica. Física, estatística, bioloxía, matemática, química, xeoloxía, 

astronomía… 

Familia profesional: Química, Industrias alimentarias, Enerxía e auga. 

ARTÍSTICO PLÁSTICO E MUSICAL: Profesións ligadas á imaxe visual, auditiva e ao deseño. 

Profesionais que se ocupan da creación, interpretación, transmisión ou valoración das artes. 

Composición musical, instrumentistas, cantantes, decoración, restauración, deseño, paisaxismo, 

escultura… 

Familias profesionais: Escolas de ensinanzas artísticas. 

CIENCIAS SOCIAIS: Profesións baseadas nas relacións humanas ou o seu estudo, de carácter 

intelectual, que teñen por obxecto á persoa e as súas actividades sociais. Socioloxía, Ensino, Historia, 

Xeografía, Antropoloxía. 

Familia profesional: Servizos socioculturais e á comunidade. 

 

Finalmente, nas seguintes webs, poderás atopar cuestionarios online que che poden axudar a concretar 

os teus en diferentes campos profesionais. 

 

 
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ 
 
http://www.info.upv.es/testorientacionupv/index-es.html 

 

http://tareasuniversitarias.com/testdeorientacionvocacional.html 

 

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ 

 

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://www.info.upv.es/testorientacionupv/index-es.html
http://tareasuniversitarias.com/testdeorientacionvocacional.html
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

