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POSIBILIDADES DE ESTUDOS AO 

REMATAR  4º de ESA:

-Estudos de Bacharelato de Adultos

-Estudos de Formación Profesional 

-Formación profesional ocupacional,non

dependente da Consellería de 

Educación.

-Formación continua. Aulas MENTOR  
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ANTES DE TOMAR UNHA DECISIÓN É NECESARIO REFLEXIONAR 

SOBRE OS SEGUINTES ASPECTOS:

• Coñecer todas as posibilidades e alternativas coas súas 

características

• Reflexionar sobre as nosas calidades, expectativas, motivación, 

gustos .....O AUTOCOÑECEMENTO AXUDARATE A ELIXIR

• Barallar as distintas posibilidades , as súas vantaxes e 

inconvenientes, adaptación das mesmas á propia personalidade e 

situación.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

• MODALIDADES DA FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no 

réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro 

formativo– ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas

adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

• A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu 

itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas 

familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos 

intereses persoais ao longo da vida.

• Para realizar a matricula no réxime de persoas adultas é preciso ter 

cumpridos os 18 anos no ano natural no que se inicien os estudos.
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Formación Profesional

• O Título que obtés ao rematar un Ciclo Medio de Formación 

Profesional : TÉCNICO

• No réxime ordinario o ciclo dura 2000h. Dous cursos académicos 

• AS MATERIAS DENOMÍNANSE MÓDULOS e no réxime de adultos podes 

ir cursándoos segundo te conveña, é o que se chama OFERTA 

MODULAR.

• Co título de técnico podes acceder ao mundo laboral ou continuar 

estudos.

• Hai 23 FAMILIAS PROFESIONAIS cos diferentes ciclos formativos.
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Cada ano durante o mes de xuño publícase a oferta de Ciclos 

Formativos para o seguinte curso académico. Na actualidade 

sabemos a oferta deste curso 19_20. Pronto saberemos a oferta 

para o vindeiro curso que non variará moito, pero que compre 

consultar.

Pode consultar a oferta na seguinte 

ligazón:http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp

http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp
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• FORMACIÓN `PROFESIONAL 

Podes consultar todos os ciclos medio e os seus módulos na 

seguinte ligazón:  http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-

informativos-fp

Tamén tes INFORMACIÓN no programa ORIENTA LINE QUE 

ATOPARÁS NO Blog do Dto de ORIENTACIÓN, na seguinte

LIGAZÓN: 

http://orientacionfs.blogspot.com/search/label/ORIENTALINE

http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp
http://orientacionfs.blogspot.com/search/label/ORIENTALINE
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BACHARELATO NO RÉXIME DE ADULTOS

• Estas ensinanzas poden cursarse en dous anos escolares, por curso 

completo, ou por materias de forma independente. Se se opta por 

cursar materias de forma independente, non se deberán superar os 

32 períodos lectivos semanais.

• A modalidade semipresencial esixe a asistencia obrigatoria ás titorías

de cada materia (unha hora semanal por cada materia que se curse).

• 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 e os exames poden realizarse 

nas seguintes localidades: Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, 

Lugo, Burela, Ourense, Pontevedra e Vigo.

http://www.iessanclemente.net/


OFERTA DE BACHARELATO PARA ADULTOS NA 
NOSA COMARCA 

• A Guarda, IES A Sangriña Avda. de Portugal, 21 36780 A Guarda Tfno.: 

986609015 - Bacharelato. 

• EPA Berbés R/ Marqués de Valterra, 8 36202 Vigo Tfno.: 986225579. 

• - Bacharelato semipresencial.

• . IES Castelao R/ Aragón, 22 O Calvario 36206 Vigo Tfno.: 986274050. -

Bacharelato.

• IES Santa Irene Praza de América, 7 36211 Vigo Tfno.: 986233799. -

Bacharelato. 

• IES Politécnico R/ Torrecedeira, 88 36202 Vigo Tfno.: 986213025 -

Bacharelato. 
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AULAS MENTOR 

• Ensinanzas non regradas para persoas adultas, abertas, 

flexibles e a distancia, con titoría telemática a través de 

internet.

• Ampla gama de cursos mediante o uso das últimas tecnoloxías

informáticas e audiovisuais.

• Non son  títulos oficiais pero mellorarán o teu currículo , están 

avalados polo Ministerio de Educación.

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
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• CURSOS DE FORMACIÓN 

• Todos os concellos e moitas institucións públicas e privadas 

como sindicatos, asociacións, etc.  ofrecen ao longo do ano 

formación profesional de diversos tipos. Esta formación 

certifícase cun número de horas e aínda que non ten 

recoñecemento de Ciclo Medio,  nin títulación de Técnico, pode 

favorecer o teu acceso ao mundo laboral.

• Infórmate na Oficina de Emprego de referencia.
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Toda esta información podes atopala tamén no blog do DTO de 

Orientación do IES : http://orientacionfs.blogspot.com/

NON DEIXES DE CONSULTAR CALQUER DÚBIDA NO SEGUINTE 

ENDEREZO: orientacionfs@gmail.com

MOITO ÁNIMO

APERTAS 

http://orientacionfs.blogspot.com/
mailto:orientacionfs@gmail.com

