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Neste caderno atoparás unha recopilación da información que pode ser necesaria para 

que tomes unha decisión respecto o teu futuro académico. Para ampliar calquera 

aspecto podes acudir ó Departamento de Orientación. 

Ten en conta que estes datos están actualizados á data de remate do caderno: finais de 

marzo de 2020. 
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E despois da ESO que? 
 

 

As opcións despois de 4º de ESO: 

 
 

Se tes o título de graduado en ESO: Tes as seguintes opción académicas:  

 Bacharelato:  

- Ciencias.  

- Humanidades e Ciencias Sociais  

- Artes  

 A Formación Profesional Específica (Ciclos de Grao Medio)  

 As Ensinanzas de Réxime Especial:  

- Música, Danza  

- Artes Plásticas e Deseño (Ciclos de Grao Medio)  

- Idiomas  

- Ensinanzas deportivas. 

 

Se non tes o título de graduado en ESO:  

 Ciclos de Formación Profesional Básica.  

 Ensinanzas de Persoas Adultas (ESA).  

 Proba libre para acadar o título de ESO.  

 Acceder aos Ciclos Formativos de Grao Medio, mediante proba (con 17 anos 

cumpridos no ano en que se celebran as probas.) 
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O Bacharelato 
 

QUE É O BACHARELATO? 
É unha etapa que forma parte da educación secundaria postobrigatoria e ten 

carácter voluntario. Comprende dous cursos académicos e desenvólvese en modalidades 

diferentes a fin de que poida ofrecer unha preparación xeral e especializada ós alumnos 

acorde coas súas perspectivas e intereses de formación.  

Os estudos desta etapa teñen as seguintes finalidades: 

-Dar unha formación xeral . 

-Preparar poñendo as bases para estudos posteriores, tanto universitarios coma de 

formación profesional. 

-Orientar permitindo ir perfilando as túas preferencias e intereses. 

 

Acceso: 
Para aceder ó Bacharelato é necesario ter en o título de graduado en ESO.  

Ó finalizar os estudos, recibirás o título de bacharel, en cualquiera das súas 

modalidades. 

 

Modalidades do bacharelato: 
Existen tres modalidades:  

-Ciencias 

-Humanidades e Ciencias Sociales 

-Artes 

 

Materias do bacharelato: 
As materias do bacharelato LOMCE, clasifícase da siguinte forma: 

-Materias troncais xerais e troncais de opción: dan unha formación xeral. Algunhas 

son obrigatorias e algunhas varían en función da modalidade de bacharelato. 

-Materias específicas: son materias para poder profundizar na modalidade de 

bacharelato escollida. Os centros e administracións educativas poden fixar a súa oferta. 

-Materias de libre configuración: inclúen a lingua cooficial que ten un carácter 

obrigatorio. Ademáis, inclúen tamén materias específicas, de ampliación de contidos… 

 

Titulo de Bacharel: 
Para obter o título de bacharelato, deberás superar todas as materias. 

Con este título podes acceder a:  

 Estudos Universitarios: Títulos de Grao .  

 Ciclos Formativos de Grao Superior de calquera Familia Profesional.  

 Estudos Superiores de Ensinanzas de Réxime Especial.  

 Outros estudos: Piloto Civil, Estudios Militares Superiores, Forzas de Corpos de 

Seguridade e outras titulacións propias das universidades.  

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/
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Que son os itinerarios? 
As ensinanzas de Bacharelato permítenche cursar estes estudos en función das 

túas preferencias: escoller unha modalidade entre tres previstas, unhas materias troncais 

dentro de cada modalidade e unhas materias específicas. Estas sucesivas eleccións 

configuran o teu itinerario persoal. É necesario pois, que teñas unha idea clara do que 

queres estudar despois para poder deseñar o itinerario máis acorde coas túas 

preferencias e necesidades. 

Os diferentes estudos están relacionados con cada modalidade e materias do 

Bacharelato, de xeito que en función do Bacharelato escollido terás máis fácil acceso a 

uns Graos universitarios e Ciclos Superiores de formación profesional que a outros.  
 

AVALIACIÓN NO BACHARELATO 
O alumnado que non supere algunha materia logo da avaliación final do período 

ordinario poderá realizar unha proba extraordinaria (setembro).  

No 2º curso a convocatoria extraordinaria adiantase a finais de xuño. 

 

Promoción 
Os alumnos promocionan de 1º a 2º de bacharelato cando superen as materias 

cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, 

deberán matricularse no 2º curso das materias pendentes de 1º.  

Ao efectuar a matrícula, o alumnado de 2º curso con avaliación negativa 

nalgunha materia troncal de opción, específica ou de libre configuración de primeiro, 

poderán optar por recuperala ou por substituíla por outra materia do mesmo grupo. En 

calquera caso, a materia ou materias polas que se substitúa deberán sumar o mesmo 

número de horas que corresponden á materia que abandona. 

 

A  superación das materias de 2º curso que se indican estará condicionada á 

superación das correspondentes materias de 1º curso por implicar continuidade: 

1º curso de bacharelato 2º curso de bacharelato 

Lingua Galega e Literatura I Lingua Galega e Literatura II 

Lingua Castelá e Literatura I Lingua Castelá e Literatura II 

Matemáticas I Matemáticas II 

Primeira Lingua Estranxeira I Primeira Lingua Estranxeira II 

Debuxo Técnico I Debuxo Técnico II 

Latín I Latín II 

Grego I Grego II 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

Fundamentos da Arte I Fundamentos da Arte II 

Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II 

Análise Musical I Análise Musical II 

Debuxo Artístico I Debuxo Artístico II 
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Segunda Lingua Estranxeira I Segunda Lingua Estranxeira II 

Tecnoloxía Industrial I Tecnoloxía Industrial II 

Tecnol. da Información e da Comunicación I Tecnol. da Información e da Comunicación II 

Física e Química Física/Química 

Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía/Xeoloxía 

 

O alumnado poderá cursar en 2º materias condicionadas á superación das 

correspondentes materias do 1º curso non cursadas en 1º. Neste caso o alumnado, 

deberá acreditar os coñecementos da correspondente materia do 1º curso. Esta 

acreditación poderase realizar: 

a) Cursando e superando a correspondente materia de primeiro. 

b) O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a 

correspondente 

materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere 

que o alumno ou a alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con 

aproveitamento a materia de segundo. 

 

En calquera caso, a decisión de que o alumnado reúne as condicións para poder 

seguir con aproveitamento a materia de segundo curso deberá adoptarse segundo 

criterios obxectivos e avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal condición. O 

departamento didáctico correspondente poderá realizar unha proba. 

A data límite para a realización desta acreditación será antes do inicio das 

actividades lectivas. 

Permanencia dun ano máis nun mesmo curso: 

Os alumnos poderán permanecer cursando bacharelato en réxime ordinario 

durante catro anos. 

Os alumnos e as alumnas do 1º curso de bacharelato que non cumpran coas 

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

súa totalidade. 

Os alumnos que ó término do 2º curso tiveran avaliación negativa nalgunhas 

materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar novamente as materias 

superadas, uo optar por repetir o curso completo. 

Anulación da matrícula. 

 Un alumno poderá solicitar a anulación de matrícula á dirección do centro, antes do 

30 de abril, cando circunstancias de enfermidade prolongada, incorporación a un posto 

de traballo ou 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. 
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Título de Bacharel 

 Para obter o título de Bacharel será necesaria a avaliación positiva en todas as 

materias dos dous cursos de bacharelato. A cualificación final da etapa será a media 

aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas no 

bacharelato, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á 

centésima. 

Matrícula de honra en Bacharelato: 

 Os alumnos e as alumnas que obtivesen no 2º curso de bacharelato unha nota 

media igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. 

A dita mención concederáselle a un número de alumnos non superior ao 5% do total de 

alumnado deste curso. 

 A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos 

de avaliación do alumno ou alumna. 
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MATERIAS NO BACHARELATO 

1º CURSO 

DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 1º BACHARELATO 
 

 

 

MATERIAS TRONCAIS 

XERAIS 

 

Filosofía  

Lingua Castelá e literatura I  

Lingua Galega e Literatura I  

Primeira Lingua estranxeira I  

Matemáticas I  

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I  

Latín I  

Fundamentos da Arte I  
 

 

 

MATERIAS TRONCAIS DE 

OPCIÓN 

 

Bioloxía e Xeoloxía  

Debuxo Técnico I  

Física e Química  

Economía  

Historia do Mundo Contemporáneo  

Grego I  

Literatura Universal  

Cultura Audiovisual I  
 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

 

Educación Física  

Análise Musical I  

Anatomía aplicada  

Cultura Científica 

Debuxo Artístico I  

Linguaxe e Práctica Musical  

Segunda Lingua Estranxeira I  

Tecnoloxía Industrial I  

Tecnoloxías da información e a 

comunicación I  

Volume 

Relixión  
 

 

 

MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA  

 

Lingua Galega e Literatura I  

Antropoloxía  

Literaturas Hispánicas  

Robótica  

Coeducación para o Século XXI 
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2º CURSO 

DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 2º BACHARELATO 

 

 

MATERIAS TRONCAIS 

XERAIS 

 

Historia de España  

Lingua Castelá e literatura II  

Primeira Lingua estranxeira II  

Matemáticas II  

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II  

Latín II  

Fundamentos da Arte II  

 

 

 

MATERIAS TRONCAIS DE 

OPCIÓN 

 

Bioloxía  

Debuxo Técnico II  

Física  

Química  

Xeoloxía  

Economía da Empresa  

Xeografía  

Grego II  

Historia da Arte  

Historia da Filosofía  

Cultura Audiovisual II  

Artes Escénicas  
Deseño 

 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

 

Análise Musical II  

Ciencias da Terra e do Medioambiente  

Debuxo Artístico II  

Fundamentos da Administración e Xestión  

Historia da Música e da Danza  

Imaxe e Son  

Psicoloxía  

Segunda Lingua Estranxeira II  

Técnicas de Expresión Gráfico - Plástica 

Tecnoloxía Industrial II  

Tecnoloxías da información e a comunicación 

II Relixión  

 

 

 

MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Lingua Galega e Literatura II  

Ética e Filosofía do Dereito  

Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía  

Métodos Estatísticos e Numéricos  

Historia e Xeografía de Galicia  

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia  

Literatura Galega do S. XX e da actualidade  
Electrotecnia 
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RESUMO DOS CONTIDOS DAS MATERIAS DE 
BACHARELATO 

Non se presentan todas as materias, senón as máis novidosas ou menos coñecidas para o 

alumnado. Preséntanse, por orde alfabética, as seguintes materias: 

 

-Análise musical I e II 

-Antropoloxía 

-Ciencias da Terra e do medioambiente 

-Cultura científica 

-Economía da empresa 

-Ética e filosofía do Dereito 

-Filosofía da ciencia e da tecnoloxía 

-Fundamentos da administración e xestión. 

-Grego I e II 

-Historia da música e da danza 

-Historia do mundo contemporáneo 

-Latín I e II 

-Linguaxe e práctica musical 

-Literatura galega do s. XX e da actualidade 

-Literaturas hispánicas 

-Literatura universal 

-Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e II 

-Métodos estatísticos e numéricos  

-Patrimonio artístico e cultural de Galicia 

-Psicoloxía 

-Tecnoloxía industrial I e II 

-Tecnoloxías da información e a comunicación I eII 

-Xeografía e historia de Galicia 

Análise musical I e II:  

Entre as súas finalidades está comprender por que unha obra musical foi composta 

dun determinado xeito e non doutro, que motivou a quen a compuxo para a levar a cabo 

e que forma lle deu, tendo en conta as características estilísticas e históricas que a 

fixeron ser como é.  

A organización da materia presenta un primeiro curso máis xeral, que permite 

adquirir unha formación mínima para entender as estruturas musicais, utilizando as 

ferramentas necesarias para a comprender fondamente, cunha estrutura que se articula 

arredor de tres bloques: "Iniciación aos elementos analíticos", "A forma musical" e "As 

formas históricas".  

No segundo curso afóndase na análise das formas e o característico de cada estilo, 

basicamente da tradición da música occidental, incorporándose referencias da música 

popular, o jazz e outras músicas urbanas, así como da música de culturas non 

occidentais, pola grande achega que realizaron á música occidental, sobre todo a partir 

do século XX. Así, a súa estrutura xira arredor de once bloques: "Común", "A música 

medieval", "O Renacemento", "O Barroco", "O Estilo Galante e o Clasicismo", "O 
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Romanticismo", "O Posromanticismo e os nacionalismos", "O Impresionismo", "A 

música do século XX", "O jazz, a música urbana (pop e rock) e o flamenco" e "As 

músicas non occidentais".  

Antropoloxía:  

Estudo da humanidade, dos pobos antigos e modernos e dos seus estilos de vida. 

O currículo da materia consta de cinco bloques que, por así dicir, van en orde 

ascendente, en relación ao grao de abstracción e xeneralidade. Daquela, desde a 

antropoloxía física, pasando pola cultural e social, chégase ao cumio da antropoloxía 

filosófica como elemento característico que lle debe servir ao alumnado para pechar ou 

redondear todas as reflexións previas.  

Bloques de contidos: “A antropoloxía como saber”, “Antropoloxía física: hominización 

e humanización”, “Antropoloxía cultural”, “Antropoloxía social”,”Antropoloxía 

filosófica”  

Ciencias da terra e do medio ambiente:  

Ten como eixe principal o uso que facemos as persoas dos recursos que nos 

ofrece o noso planeta, un planeta finito que "utilizamos" como se fose ilimitado.  

A materia divídese en sete bloques de contidos:  

-No bloque I ("Medio ambiente e fontes de información ambiental"), teoría de sistemas 

e a súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental.  

-O bloque 2 ("Dinámica dos sistemas fluídos") aborda contidos relacionados coa 

dinámica dos subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera.  

-Os bloques 3 ("Contaminación atmosférica") e 4 ("Contaminación das augas"), nos que 

os contidos xirarán arredor de toda a problemática ambiental relacionada coa 

contaminación dos anteditos subsistemas terrestres: a contaminación atmosférica e a 

contaminación das augas.  

-O bloque 5 ("A xeosfera e os riscos xeolóxicos") trata contidos relacionados cos riscos 

xeolóxicos internos e externos, facendo fincapé nas medidas de predición, prevención e 

corrección que se poden pór en práctica fronte a este tipo de impactos.  

-O bloque 6, "Circulación de materia e enerxía na biosfera", inclúe contidos 

relacionados coa composición, a estrutura e a dinámica dos ecosistemas, a importancia 

da biodiversidade e a súa conservación e, finalmente, un análise sobre a situación de 

interfases como o solo e o medio litoral, .  

-Por último, a modo de conclusión, o bloque 7 ("A xestión do planeta e o 

desenvolvemento sustentable") ten como finalidade analizar modelos de xestión do 

planeta, investigar sobre a información facilitada por diferentes instrumentos de 

avaliación ambiental e achegarse á lexislación en materia ambiental a nivel local, 

autonómico, estatal e internacional. En definitiva, trátase de reflexionar con sentido 

crítico sobre a problemática ambiental á que se enfronta a sociedade utilizando 

diferentes fontes de información.  

Cultura científica:  

A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado avalíe enunciados 

relacionados con cuestións científicas e tecnolóxicas de actualidade e tome decisións 
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fundamentadas en probas de carácter científico, diferenciándoas das crenzas e das 

opinións. 

No cuarto curso de ESO, a materia de Cultura Científica establece a base de 

coñecemento científico sobre temas xerais como o universo, os avances tecnolóxicos, a 

saúde, a calidade de vida e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da 

humanidade.  

Para primeiro de bacharelato déixanse cuestións algo máis complexas, como a 

formación da Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, para rematar, 

un bloque dedicado a todo o relacionado coas tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

Economía de empresa:  

Nesta materia traballaranse cuestións como a razón da existencia das empresas, as 

súas características, os tipos de organización e de funcionamento, e os factores que 

inflúen na toma de decisións.  

A materia, estrutúrase nos bloques seguintes: "A empresa", no que se describen os 

seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos; "Desenvolvemento da empresa", 

onde se fai unha análise das decisións de dimensión e localización, e das estratexias de 

crecemento; "Organización e dirección da empresa", no que se explica a planificación, a 

organización e a xestión dos recursos da empresa; "A función produtiva", para analizar 

os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos derivada deles; "A función 

comercial da empresa", que repasa as principais decisións da empresa na 

comercialización dos seus produtos e/ou servizos; "A información na empresa", para 

comprender a importancia de contar con datos e información relevante e precisa na 

toma de decisións e no cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente "A función 

financeira", onde se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de 

investimento e financiamento na empresa. 

Ética e filosofía do dereito:  

A materia debe contribuír ao desenvolvemento da conciencia crítica do alumnado 

e da súa capacidade para elaborar racional e autonomamente principios e normas 

universais. Pretende ofrecerlle ao alumnado de bacharelato interesado nas ciencias 

xurídicas unha primeira aproximación ao mundo do dereito, no que atinxe tanto á súa 

caracterización, á súa estrutura e á súa dinámica, como á problemática da súa validez, 

do seu sentido e da súa xustificación.  

A materia está estruturada en catro bloques.  

-O primeiro trata os temas clásicos da ética descritiva e a metaética.  

-O segundo, dedicado á ética prescritiva, presenta as teorías sobre o ben moral dos 

pensadores e das pensadoras máis salientables da historia da filosofía.  

-O terceiro refírese ao tema do dereito, tanto de xeito descritivo, expondo o máis básico 

dunha teoría do dereito, como de xeito fundacional, presentando as posturas que se dan 

sobre a validez e o sentido das normas xurídicas. 

-O cuarto bloque está dirixido á reflexión sobre a xustiza, a democracia e os dereitos 

humanos como ideais morais e xurídicos para a cidadanía do século XXI.  
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Filosofía da ciencia e da tecnoloxía:  

Espazo onde se reflexiona sobre o valor e a natureza da ciencia e, ademais, sobre 

as repercusións ambientais, políticas, sociais e para o propio ser humano da tecnoloxía.  

A materia está organizada en cinco bloques:  

-O primeiro deles simplemente introdutorio, onde se definen os conceptos fundamentais 

do que vai tratar a materia. 

-O segundo bloque preténdese facer un percorrido histórico pola ciencia que axude a 

comprendela, a valorala e a reflexionar sobre ela. 

-O terceiro bloque ocuparase da filosofía da ciencia desde a súa orixe ata as cuestións 

que máis preocupan na actualidade. 

-O cuarto bloque faise unha análise da ciencia mediante unha serie de conceptos 

básicos, como son o método e os enunciados científicos, para se centrar despois nos 

conceptos de racionalidade, obxectividade e verdade. 

-O quinto bloque dedicado á filosofía da tecnoloxía facendo un breve percorrido 

histórico e rematando coas reflexións sobre a tecnoloxía cos conceptos de democracia, 

ambiente, ser humano, progreso e responsabilidade.  

Fundamentos de Administración e Xestión 

Constitúe obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas que se 

divide a actividade da empresa, tanto no nivel de planificación e definición de 

obxectivos como no nivel de xestión diaria dos recursos e as actividades da empresa que 

permitan alcanzar o obxectivo de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto 

enmarcado dentro da idea de fomentar o espírito emprendedor. 

A materia estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de negocio: o 

proxecto de empresa", "A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos", 

"Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa", "O plan de 

aprovisionamento", "Xestión comercial e márketing na empresa", "Xestión dos recursos 

humanos", "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira", 

"Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea de negocio". 

Grego I e II:  

A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como primeira finalidade 

introducir o alumnado no coñecemento básico da lingua grega antiga nos seus aspectos 

morfolóxicos, sintácticos e léxicos, co obxecto de lle permitir acceder directamente a 

algúns dos textos orixinais máis importantes da tradición literaria helénica, a través dos 

cales chegou ata nós unha boa parte do denominado legado clásico. O estudo da lingua e 

a literatura grega serve, ademais, como instrumento para se iniciar nun coñecemento 

directo do pensamento e a cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización 

occidental.  

Bloques de contido: “Lingua grega”, “Sistema de lingua grega: elementos básicos”, 

“Morfoloxía”,“Sintaxe”, “Grecia: historia, cultura, arte e civilización, litertura”, 

“Textos,“Léxico”.  
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Historia da música e da danza:  

Esta materia pretende abranguer a música e a danza ao seu paso pola historia e a 

súa vinculación coa sociedade e as artes en cada período, dándolle un carácter 

integrador que fai posible aproximarse á evolución das devanditas creacións.  

A materia de Historia da Música e da Danza contribúe a que o alumnado se 

familiarice coa lectura de documentos e fontes que lle faciliten o acceso á comprensión 

de todos os aspectos técnicos relativos á música e á danza.  

A materia estrutúrase en nove bloques: "Percepción, análise e documentación", 

"A música e a danza da Antigüidade á Idade Media", "O Renacemento", "O Barroco", 

"O Clasicismo", "O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo", "Primeiras 

tendencias modernas", "Música e danza na segunda metade do século XX" e "A música 

tradicional no mundo". 

Historia do mundo contemporáneo:  

Historia do Mundo Contemporáneo pretende ofrecer unha visión de conxunto dos 

procesos históricos fundamentais do mundo pero prestando, cando é preciso, unha 

especial atención a España e a Galicia. Os contidos de Historia do Mundo 

Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo Réxime e a súa crise e, a partir da 

Revolución Industrial e as súas consecuencias, chegan ao século XX, facendo especial 

fincapé na Europa de entreguerras e na segunda Guerra Mundial, establecendo unha 

caracterización específica do mundo desde os anos cincuenta do século XX ata o mundo 

actual, definido polas áreas xeopolíticas e culturais, dentro da globalización, cos 

conflitos que o caracterizan, sen pasar por alto o final do bloque comunista e as novas 

relacións internacionais xurdidas despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento 

do radicalismo islámico.  

Ao tratar de analizar tales feitos, a historia enriquécese coas achegas doutras 

disciplinas e mesmo coas conclusións da investigación xornalística dos acontecementos. 

Podemos incluír tamén a análise noutros idiomas, o uso das tecnoloxías da información 

e da comunicación, a crítica dos medios de comunicación, a reflexión sobre a 

diversidade cultural, a historia oral ou a comparación con novelas históricas deses feitos 

históricos.  

Latín I e II:  

En primeiro de bacharelato estúdase a civilización latina, co fin de identificar non 

só os feitos máis importantes da súa historia, senón tamén os aspectos propios da súa 

organización política, social e militar, e da súa identidade cultural, sen esquecer o 

estudo da vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa influencia resulta decisiva para a 

configuración do imaxinario occidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no 

coñecemento dalgunhas das manifestacións artísticas máis significativas da antigüidade 

romana, entre as que destacan por unha banda as relativas ás artes plásticas e, máis 

concretamente, a escultura e a arquitectura, e pola outra, as literarias.  

O estudo máis en profundidade destas últimas resérvase para o curso de segundo 

de bacharelato, que conta cun bloque específico para a literatura latina, no que un mellor 

coñecemento da lingua lle permitirá ao alumnado entrar en contacto directo con algúns 

fragmentos das obras orixinais, afondando deste xeito na comprensión dos textos 
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literarios clásicos latinos para comprender as claves da sociedade en que viron a luz e 

valorar a influencia que os autores latinos tiveron ao longo dos séculos.  

Literatura galega do S. XX e da actualidade:  

Como complemento á de Lingua galega e literatura, esta materia pretende que o 

alumnado galego poida ampliar o seu coñecemento da cultura da comunidade da que 

forman parte, aumentar o seu coñecemento do mundo, analizar de forma crítica a 

realidade e, así, mellorar as súas posibilidades comunicativas e estéticas.  

Nesta materia de literatura galega preséntanse contidos referentes á literatura do 

século XX e da actualidade por estaren próximos á sensibilidade da xuventude, 

proximidade que facilitará a relación coa obra literaria a nivel contextual, textual e 

estético.  

Os contidos desta materia preséntanse agrupados en seis bloques: o primeiro 

"Aspectos comúns", que estarán presentes no tratamento dos contidos dos restantes 

bloques; o segundo "Narrativa"; o terceiro "Poesía"; o cuarto "Teatro"; o quinto 

"Ensaio", e o sexto "A literatura e outras artes".  

Literaturas hispánicas:  

O estudo das literaturas hispánicas persegue como obxectivo abordar a lectura 

crítica de obras da literatura tanto española como hispanoamericana, a análise e a 

interpretación dos seus textos e dos autores e as autoras máis salientables, e a procura de 

información utilizando fontes de diversos tipos, prestándolle especial atención ao 

coñecemento da produción literaria nas linguas peninsulares máis significativa pola súa 

contribución ao ámbito cultural común. O eixo fundamental para esta abordaxe deberá 

ser un estudo histórico dos xéneros literarios e unha valoración comparada con outras 

artes (a música, a pintura, o cine, etc.) e outros discursos culturais que axuden a que o 

alumnado aprecie a relación das literaturas hispánicas coa literatura universal. 

Os contidos organízanse en dous bloques: o primeiro, chamado "Literaturas 

hispánicas: temas e formas", abrangue contidos comúns, centrados na lectura, a 

interpretación, a análise e a valoración dos textos literarios (obras completas ou 

fragmentos seleccionados), e concíbese como a construción compartida do sentido das 

obras e a explicación das súas convencións literarias. Este bloque inclúe tamén o estudo 

das relacións significativas entre as obras literarias e o resto das artes (obras musicais, 

cinematográficas, pictóricas, etc.).  

O segundo bloque ("Procesos e estratexias") incide na realización de traballos e de 

exposicións tanto orais como escritas, consultando diversas fontes de información, 

utilizando os medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e da comunicación, e 

achegando unha interpretación persoal. Ademais, inclúese neste segundo bloque a 

composición de textos de intención literaria por parte do alumnado.  

Literatura universal: 

A lectura de fragmentos ou obras completas representativas do patrimonio 

literario universal permítelle ao alumnado coñecer outras realidades sociais e culturais, 

enriquecer a súa personalidade, ampliando a súa visión do mundo, e afianzar os seus 

hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido estético. Os contidos organízanse en 
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dous bloques. O primeiro bloque, "Procesos e estratexias", abrangue contidos comúns, 

centrados no comentario de textos (obras completas ou fragmentos seleccionados), e 

concíbese como a construción compartida do sentido das obras e a explicación das súas 

convencións literarias. A lectura, a interpretación, a análise e a valoración dos textos 

literarios constitúe a actividade fundamental da materia. Este bloque inclúe, asemade, o 

estudo das relacións significativas entre as obras literarias e o resto das artes (obras 

musicais, cinematográficas, pictóricas, etc.). O segundo bloque, "Os grandes períodos e 

movementos da literatura universal", dedícase ao estudo cronolóxico das obras máis 

significativas de cada momento, a través dunha selección de obras e autores/as. Esta 

presentación cronolóxica pon de relevo a recorrencia de certos temas e motivos, así 

como a evolución das formas literarias ao longo da historia.  

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e II:  

As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo 

que nos rodea e expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo 

cada vez máis complexo; contribúen de xeito especial á comprensión dos fenómenos da 

realidade social, de natureza económica, histórica, xeográfica, artística, política, 

sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e abstraer, 

favorecendo a adquisición da competencia de aprender a aprender.  

A competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento 

matemático que permita establecer hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de 

resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal 

como na futura vida profesional.  

A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida en dous 

cursos: o seu ensino débese comezar tendo en conta o grao de adquisición da 

competencia matemática que o alumnado logrou a longo da ESO. Para lograr esta 

continuidade, igual que acontece no currículo básico das materias de matemáticas de 

ESO, os coñecementos, as competencias e os valores están integrados, e formuláronse 

os estándares de aprendizaxe avaliables tendo en conta a relación necesaria entre os 

devanditos elementos, tamén en bacharelato.  

A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e 

actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e 

probabilidade".  

Os elementos que constitúen o currículo básico en primeiro curso fundamentan os 

principais conceptos dos bloques de contido, ademais de ofrecer unha base sólida para a 

interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables.  

En segundo curso, afóndase nas achegas da materia ao currículo do bacharelato, 

en particular mediante a inferencia estatística, a optimización e a álxebra lineal.  

Métodos estatísticos e numéricos:  

Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos 

estatísticos e numéricos apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e 

nas Matemáticas do bacharelato, ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series 

temporais, coa mostraxe e a estatística inferencial ecoa probabilidade condicionada, que 

ademais proporcionan bases para modelar e resolver unha gama máis ampla de 

problemas. Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de 
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problemas, que non poderían abordarse de maneira simbólica e para cuxa realización se 

precisan a calculadora ou programas informáticos. O emprego destas ferramentas 

tecnolóxicas non só libera tempo de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o 

razoamento, a toma de decisións e a interpretación dos resultados, etc., senón que é 

tamén unha axuda no ensino de conceptos e propiedades.  

Os contidos están estruturados en seis bloques: "Mostraxe", "Estatística 

inferencial", "Probabilidade condicionada", "Series temporais", "Programación lineal" e 

"Métodos numéricos".  

Patrimonio artístico e cultural de Galicia:  

O patrimonio artístico e cultural galego caracterízase pola súa riqueza, diversidade 

e extensión xeográfica, así como pola vinculación á paisaxe que o rodea. Abundan os 

monumentos megalíticos, como dolmens, gravados rupestres ou castros e poboados 

fortificados da Idade do Ferro, e son numerosos os restos romanos, entre os que destaca 

a muralla de Lugo ou a torre de Hércules, da Coruña. Pero se algo a converte en 

referente europeo son as múltiples arterias do camiño que conduce a Santiago de 

Compostela. Os Camiños de Santiago, que tiveron o seu esplendor na Idade Media, 

foron declarados polo Consello de Europa Primeiro Itinerario Cultural Europeo e 

actualmente son percorridos cada ano por milleiros de persoas.  

Na meta da ruta xacobea está a catedral de Santiago de Compostela, un dos 

principais símbolos de Galicia polo seu valor patrimonial, pola súa importancia 

histórica na conformación da propia identidade europea e pola súa proxección para a 

imaxe da comunidade galega no exterior.  

Durante a Idade Moderna, cunha sucesión de crises económicas e culturais, a arte entra 

en certa decadencia, polo que o Renacemento non é un período destacable na historia da 

arte galega. Todo o contrario sucede co Barroco, que tivo en Compostela un 

desenvolvemento específico e frutífero.  

No discorrer do século XIX, coa revitalización cultural que supuxo o Rexurdimento, 

Galicia é influída polos movementos artísticos e culturais que marcaron Europa, entre 

eles o modernismo.  

Finalmente, no século XX e no actual XXI atopamos unha xeración de artistas que 

crean unha escola galega que conecta coas correntes internacionais, destacando entre 

outros Francisco Asorey, Carlos Maside, Luís Seoane, Maruxa Mallo ou Isaac Díaz 

Pardo.  

Por outra banda, a materia proposta non esquece que ao longo do territorio galego 

dominan tamén as construcións en pedra, principalmente castelos, torres, pazos, hórreos 

e cruceiros, ademais dos innumerables exemplos do patrimonio industrial, tales como 

antigas fábricas, obradoiros, minas, muíños, fornos, pontes, medios de transporte, vías, 

inmobles, etc., e a propia paisaxe modificada pola actividade humana, así como as 

innumerables testemuñas da riqueza do patrimonio cultural de Galicia. Porén, a materia 

de Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia vén, dalgún xeito, recoñecer e pór en valor 

a inmensa riqueza do acervo artístico e cultural galego 

Psicoloxía:  

A psicoloxía é unha rama do saber cuxa finalidade esencial é tanto a comprensión 

da propia individualidade como das condutas sociais e a súa interrelación.  
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A materia organízase en seis bloques: "A psicoloxía como ciencia", 

"Fundamentos biolóxicos da conduta", "Os procesos cognitivos básicos: percepción, 

atención e memoria", "Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e 

pensamento", "A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade" 

e "Psicoloxía social e das organizacións". Daquela, desde a consideración da disciplina 

como ciencia, analízanse os fundamentos biolóxicos da conduta, as capacidades 

cognitivas como a percepción, a memoria e a intelixencia, afondando na aprendizaxe e 

na construción da nosa personalidade individual e social.  

Tecnoloxía industrial I e II:  

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque 

proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as 

necesidades individuais e colectivas.  

A materia de Tecnoloxía Industrial aborda un amplo conxunto de temas. Deste 

xeito, o bloque de "Produtos tecnolóxicos" trata o deseño, a produción e a 

comercialización dun produto tecnolóxico para favorecer a investigación da súa 

influencia na sociedade e no contorno. Os bloques de "Materiais" e de "Materiais e 

procedementos de fabricación" tratan as propiedades características dos materiais, en 

relación coa súa estrutura interna, e os ensaios para a súa determinación, así como as 

técnicas para modificar e mellorar as súas propiedades e as técnicas utilizadas no 

proceso de fabricación dun produto. No bloque chamado "Principios de máquinas" 

afóndase nos conceptos fundamentais das máquinas e nos seus principios de 

funcionamento, mentres que no bloque de "Máquinas e sistemas" se exploran os seus 

elementos constitutivos. A produción de enerxía, o seu impacto ambiental e as técnicas 

de redución do consumo enerxético en vivendas e locais abórdanse no bloque "Recursos 

enerxéticos".  

No bloque de "Sistemas automáticos" trátase a automatización das máquinas, e os 

circuítos e sistemas tecnolóxicos asociados, así como a súa estrutura e o seu 

funcionamento. A electrónica dixital estúdase no bloque "Circuítos e sistemas lóxicos", 

que se centra nos circuítos combinacionais, e tamén no denominado "Control e 

programación de sistemas automáticos", que afonda nos circuítos secuenciais e nas súas 

aplicacións. 

Tecnoloxías da información e a comunicación I e II:  

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle 

ao alumnado as habilidades necesarias para adaptarse aos cambios tecnolóxicos.  

Nos dous cursos de bacharelato, a materia de Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación persegue a consolidación dunha serie de coñecementos tecnolóxicos 

indispensables. Así, o bloque "A sociedade da información e o computador" introduce o 

alumnado na importancia desta materia na sociedade actual. Os bloques "Arquitectura 

de computadores", "Redes de computadores" e "Seguridade" abondan en aspectos 

relativos aos compoñentes e á configuración dos computadores, e á súa conexión en 

redes. O bloque "Software para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións de 

uso común no mundo actual, tales como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, 

de cálculo, de elaboración de presentación, de almacenaxe de información e de traballo 

con imaxe e vídeo. E os bloques "Programación" e "Publicación e difusión de contidos" 
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afondan no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do mundo 

real, e no uso destes no mundo de internet.  

Xeografía e historia de Galicia:  

Estudo científico dos aspectos históricos, xeográficos e antropolóxicos de maior 

transcendencia para coñecer e explicar a evolución e a situación da sociedade galega 

actual. 

Bloques de contido:  

Bloque1. Aspectos metodolóxicos  

Bloque 2. O medio físico de Galicia: relevo, clima e formas de hábitat  

Bloque 3. A poboación e os sectores produtivos de Galicia  

Bloque 4. As raíces históricas de Galicia  

Bloque 5. Galicia no Antigo Réxime (séculos XVI a XVIII)  

Bloque 7. Galicia no camiño da modernización (1874-1936)  

Bloque 8. Galicia durante a Guerra Civil e o Franquismo  

Bloque 9. Galicia na actualidade 
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ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS 1º DE 
BACHARELATO 
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ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS 2º DE 

BACHARELATO 
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Itinerarios 1º Bacharelato IES Lamas de Abade 

CURSO 2019-20 
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Itinerarios 2º Bacharelato IES Lamas de Abade 

2019-20 
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Proba de avaliación do Bacharelato 

para o acceso á Universidade. 
 

 

A avaliación de Bacharelato deberá facela exclusivamente o alumnado que queira 

acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao. 

 

Estrutura da proba  
A proba estrutúrase en dúas partes denominadas respectivamente Parte Obrigatoria e 

Parte Voluntaria. 

Parte Obrigatoria: 

Versará sobre as materias xerais de segundo curso do bloque das materias 

troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II:  

MATERIAS TRONCAIS XERAIS E DE MODALIDADE 

Historia de España 

Lingua Española e Literatura II 

Lingua Galega e Literatura II 

Primeira Lingua Estranxeira e Literatura II: Alemán / Francés / Inglés / Italiano / Portugués 

ARTES CIENCIAS CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES 

Fundamentos da  Arte II Matemáticas II 
Matemáticas 

Aplicadas CC.SS. II  
Latín II 

Parte Voluntaria: 

Ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento 

nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretende cursar e 

permite mellorar a cualificación obtida na Parte Obrigatoria.  

Na Parte Voluntaria da proba cada estudante poderá examinarse dun máximo de 

catro materias de entre : 

.as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso 

.as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se 

examinen na Parte Obrigatoria da proba. 

.a materia Segunda Lingua Estranxeira II: Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou 

Portugués (unha opción lingüística diferente da cursada na materia troncal Primeira 

Lingua Estranxeira II).  
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MATERIAS XERAIS TRONCAIS ESPECÍFICAS DE MODALIDADE 

ARTES CIENCIAS CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES 

Latín II Fundamentos da Arte II Fundamentos da Arte II 
Fundamentos da Arte 

II 

Matemáticas II Latín II Latín II Matemáticas II 

Matemáticas Apl. ás 

Ciencias Sociais II 

Matemáticas Apl. ás 

Ciencias Sociais II 
Matemáticas II 

Matemáticas Apl. 

ás Ciencias Sociais II 

 

 

MATERIAS DE OPCIÓN (para todas as Modalidades) 

- Artes Escénicas-                    Deseño              - Historia da Arte           Xeoloxía 

- Bioloxía                                 Economía da Empresa                             Historia da Filosofía 

- Cultura Audiovisual II           Física II                                                   Química 

- Debuxo Técnico II                 Grego II                                                   Xeografía 

MATERIA OPTATIVA 

Segunda Lingua Estranxeira II (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués) 

Cualificación da Parte Obrigatoria  

Cada un dos exercicios da Parte Obrigatoria cualificarase entre 0 e 10 puntos, 

con dúas cifras decimais. 

A cualificación da Parte Obrigatoria será a media aritmética de todos os 

exercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimais, 

redondeada á milésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

Considerarase superada a proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á 

Universidade cando o estudante obtivese unha nota igual ou superior a cinco (≥ 5) 

puntos como resultado da media ponderada do 60 por 100 da nota media do bacharelato 

(NMB) e o 40 por 100 da cualificación da Parte Obrigatoria (CPO), sempre quese 

obtivese un mínimo de 4 puntos na cualificación da Parte Obrigatoria da proba. 

A cualificación da Parte Obrigatoria terá validez indefinida, sempre que se teña 

superada a proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade. 

Cualificación das materias da Parte Voluntaria  

Cada unha das materias da Parte Voluntaria das que se examine o estudante será 

cualificada entre 0 e 10 puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada cando 

se obteña unha cualificación igual ou superior a cinco. 

Non se ponderará a cualificación obtida nunha materia cando non se acade nesta 

unha puntuación igual ou superior a cinco (≥ 5) puntos. 

Aos efectos do acceso á universidade, a cualificación das materias da Parte 

Voluntaria terá validez durante os dous cursos académicos seguintes a súa superación; 

así, por exemplo, para alguén que superase a/as materia/s obxecto de exame na Parte 
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Voluntaria da proba na convocatoria ordinaria ou extraordinaria do ano 2018, a validez 

destas será para o acceso á universidade no curso 2018-2019 e 2019-2020. 

Nota de admisión para o acceso á Universidade: 

Para a admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao nas que o número 

de solicitudes sexa superior ó de prazas ofertadas, as universidades públicas utilizarán 

para a adxudicación das prazas a nota de admisión que corresponda, que se calculará 

coa seguinte fórmula e expresarase con dúas cifras decimais, redondeada á milésima 

máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFX + a*M1 + b*M2 

NMB = Nota media do Bacharelato. 

CFX = Cualificación da fase xeral. 

M1, M2 = As dúas mellores cualificacións das materias superadas da fase 

voluntaria. 

a, b = parámetros de ponderación das materias da fase específica. 

 

A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da fase voluntaria 

no caso de que ditas materias estean adscritas á rama de coñecemento (Artes e 

Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñería e 

Arquitectura), do título ó que se queira ser admitido. 

 

O parámetro de ponderación (a ou b) das materias da fase voluntaria  

Será igual a 0,1. As universidades poderán elevar dito parámetro ata 0,2 

naquelas materias que consideren máis idóneas para seguir con éxito ditas ensinanzas 

universitarias oficiais de Grao.  

Exemplo de cálculo da notade admisión: 

Alumno Bacharelato Ciencias. Solicita acceso ao Grao en Enfermaría 

Nota de admisión=0,6*NMB+0,4*CPO+a*M1+b*M2 

Nota de Bacharelato: 7,80 

Nota da parte obrigatoria: 7,200 

Nota da acceso: (0,60*7,80)+ (0,40*7,200)=7,560 

 

Nota da Materia 1(Química)*( 0,2)= 6,5 

Nota da Materia 2(Bioloxía)*( 0,2)= 4 

Nota materia obrigatoria da modalidade de bacharelato elixida : 

(MatemáticasII)*(0,2)=5 

6,5* 0,2 = 1,3 

5 * 0,2 = 1 

Nota de admisión: 7,560+1,3+1= 9,860 
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Qué é a nota de corte? 

A nota de corte para un grao determinado é a nota de acceso máis baixa de entre 

todos os estudantes admitidos a ese grao. As universidades, en función do número de 

prazas, aceptan o número de candidatos que lles é posible en cada grao que ofrecen, 

comezando polos estudantes que teñen as notas de acceso máis altas.  

O alumno que queda coa última praza establece a nota de corte para esa 

universidade e carreira. Poñamos un exemplo: 

Imaxina que unha determinada universidade pública pode admitir 10 estudantes 

en Filoloxía Inglesa, e hai 12 estudantes que solicitaron praza. Supoñamos que as notas 

de acceso destes 12 estudantes son como na seguinte táboa: 

 

Candidato Nota de acceso 

1 12,8 

2 12,6 

3 12,3 

4 11,7 

5 11,2 

6 10,4 

7 10,3 

8 9,9 

9 9,6 

10 9,2 

11 8,7 

12 6,1 

 

Neste caso, a nota de corte sería un 9,2. A explicación é a seguinte: Nas 

universidades públicas, o único criterio de admisión é a nota de acceso Por tanto, neste 

caso admitiranse os 10 candidatos con maior nota de acceso. 

Os demais candidatos son rexeitados. 

A nota de corte é simplemente a nota de acceso do último candidato admitido, 

que neste caso é un 9,2. 

 

As notas van cambiando cada ano e, aínda que non é o normal, ás veces víronse 

subidas e baixadas bruscas nalgunhas carreiras. O habitual é que oscilen unhas décimas 

cara arriba ou cara abaixo. Adoita ocorrer que algunhas carreiras “póñense de moda" e 

ao pedilas moita xente a nota de corte sobe.  

A nota de corte dunha carreira non ten que ver coa súa dificultade. Que a nota de 

acceso a determinada carreira e universidade sexa máis alta ou menos, depende só do 

número de prazas que a universidade ten e o número de estudantes que a solicitan, non 

ten que ver coa dificultade da carreira.  

 

A continuación recóllense as taboas cos parámetros de ponderación das materias 

de opción e troncais de modalidade para o acceso ás ensinanzas universitarias no 

Sistema Universitario de Galicia para o curso 2020-21. 
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Parámetros de ponderación 
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Pódese consultar esta información na páxina da CiUG (Comisión 

interuniversitaria de Galicia) no seguinte enlace: 

https://ciug.gal/gal 
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Organización e estrutura dos 

estudios universitarios 
 

 

 As ensinanzas universitarias conducentes á obtención de títulos de carácter 

oficial e validez en todo o territorio nacional estrutúranse en ciclos, denominados 

respectivamente: 

-Grao,  

-Máster e  

-Doutorado. 

 

Ensinanzas de Grao  

 Teñen como finalidade a obtención por parte do estudante dunha formación 

xeral, nunha ou varias disciplinas, orientada á preparación para o exercicio de 

actividades de carácter profesional. 

 Os plans de estudos terán 240 créditos (catro cursos) , que conterán toda a 

formación teórica e práctica que o estudante deba adquirir: aspectos básicos da rama de 

coñecemento, materias obrigatorias ou optativas, seminarios, prácticas externas, 

traballos dirixidos, traballo de fin de Grao ou outras actividades formativas. 

 A superación destas ensinanzas dará dereito á obtención do título de Graduado o 

Graduada. A denominación dos títulos de Graduado será: Graduado ou Graduada en T 

pola Universidade U, sendo T o nome do Título e U a denominación da Universidade 

que expide o título. 
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Ensinanzas de Máster  

 Teñen como finalidade a adquisición polo estudante dunha formación avanzada, 

de carácter especializado.  

 Os plans de estudos conducentes á obtención dos títulos de Máster Universitario 

terán entre 60 e 120 créditos ( un ou dous cursos). 

 Darán dereito á obtención do título de Máster. A denominación dos títulos de 

Máster será: Máster Universitario en T pola Universidade U, sendo T o nome do Título 

e U a denominación da Universidade que expide o título. 

Ensinanzas de Doutorado  

 Teñen como finalidade a formación avanzada do estudante nas técnicas de 

investigación, poderán incorporar cursos, seminarios ou outras actividades orientadas á 

formación investigadora e incluirá a elaboración e presentación da correspondente tese 

doutoral. 

 A denominación dos títulos de Doutor será: Doutor o Doutora pola Universidade 

U, sendo U a denominación da Universidade que expide o título. 
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Ramas de coñecemento dos títulos de 

grao: 

 

Os títulos de grao están organizados en 5 ramas de coñecemento, que coinciden, máis 

ou menos, coas modalidades de bacharelato.  

 

1. Ciencias Sociais e xurídicas.  

2. Artes e humanidades.  

3. Ciencias da saúde.  

4. Ciencias.  

5. Enxeñaría e arquitectura. 

 

Relación Modalidades Bacharelato – Ramas de Coñecemento 

 

Modalidad Bacharelato Ramas de Coñecemento 

Arte Artes e humanidades. 

Humanidades e Ciencias Sociais Artes e humanidades. 

Ciencias Sociais e xurídicas. 

Ciencias Ciencias da saúde.  

Ciencias.  

Enxeñaría e arquitectura. 

 

 

Ramas de coñecemento e títulos que inclúen 

Rama Ciencias: 

 

Bioloxía  

Biotecnoloxía  

Bioquímica 

Ciencias Ambientais  

Ciencias do Mar  

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos  

Física  

Matemáticas  

Química 
 

 

 

 

Bacharelato de Ciencias con materias como : 

 

-Matemáticas II 

-Física 

-Química. 

-Bioloxía 

-Xeoloxía 
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Rama Ciencias da Saúde: 

 

Enfermaría  

Farmacia Fisioterapia  

Logopedia  

Medicina  

Nutrición Humana e Dietética  

Odontoloxía Óptica e Optometría  

Podoloxía  

Psicoloxía  

Terapia Ocupacional  

Veterinaria 

 

 

Bacharelato de Ciencias con materias 

como : 

 

-Matemáticas II 

-Física 

-Química. 

-Bioloxía 

Rama Enxeñaría e Arquitectura: 

Arquitectura Técnica  

Enxeñaría Aeroespacial  

Enxeñaría Agraria  

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria  

Enxeñaría Biomédica  

Enxeñaría Civil  

Enxeñaría da Enerxía  

Enxeñaría de Obras Enxeñaría de 

Procesos Químicos Industriais Enxeñaría 

de Tecnoloxías de Telecomunicación  

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 

Enerxéticos  

Enxeñaría Eléctrica  

Enxeñaría Electrónica Industrial e 

Automática Enxeñaría en Deseño 

Industrial e Desenvolvemento do Produto  

Enxeñaría en Organización Industrial 

Enxeñaría en Química Industrial  

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais  

Enxeñaría Forestal  

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural  

Enxeñaría Informática  

Enxeñaría Mecánica  

Enxeñaría Naval e Oceánica  

Enxeñaría Química  

Estudos de Arquitectura  

Náutica e Transporte Marítimo  

Paisaxe  

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil  

Tecnoloxías Mariñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacharelato de Ciencias con materias 

como : 

 

-Matemáticas II 

-Física  

-Química. 

-Debuxo Técnico II 

 

 

Nalgúns graos: 

-Bioloxía 

-Xeoloxía 
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Rama Ciencias Sociais e Xurídicas: 

Administración e Dirección de Empresas  

Ciencias da Actividade Física e do 

Deporte Ciencia Política e da 

Administración  

Ciencias Empresariais  

Comercio  

Comunicación Audiovisual  

Criminoloxía  

Dereito  

Dirección e Xestión Pública  

Economía  

Educación Infantil  

Educación Primaria  

Educación Social  

Pedagoxía  

Publicidade e Relacións Públicas  

Relacións Laborais e Recursos Humanos 

Socioloxía  

Traballo Social  

Turismo  

Xestión de Pequenas e Medianas 

Empresas Xeografía e Ordenación do 

Territorio  

Xestión Industrial de Moda  

Xornalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacharelato de Ciencias Sociais con 

materias como : 

 

-Matemáticas aplicadas ás Ciencias 

Sociais II 

-Xeografía. 

-Hª da Arte. 

-Hª da Filosofía. 

-Economía de empresa. 

Rama Humanidades: 
Belas Artes  

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural  

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios  

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios  

Filoloxía Clásica  

Filosofía  

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e 

Literarios  

Historia  

Historia da Arte  

Humanidades  

Información e Documentación  

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios  

Lingua e Literatura Españolas  

Lingua e Literatura Galegas  

Lingua e Literatura Inglesas  

Linguas e Literaturas Modernas  

Linguas Estranxeiras  

Tradución e Interpretación  

Xeografía e Historia 

 

 

 

Bacharelato de Humanidades con materias 

como : 

 

-Latín II 

- Grego II 

-Xeografía. 

-Hª da Arte. 

-Hª da Filosofía. 

 

 

Bacharelato de Artes con materias como : 

-Fundamentos da Arte II 

-Cultura Audiovisual. 

-Artes escénicas 

-Deseño 
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Titulacións do SUG.  

Notas de corte Curso 19-20 
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Formación Profesional 
 

¿QUÉ É A FP? 
A formación profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para 

o exercicio dunha profesión e preparan para o acceso ao emprego. 

A formación profesional oferta máis de 150 títulos que se ordenan en 26 familias 

profesionais - grupos de ocupacións – que configuran un sector económico e concorren 

nunha mesma actividade produtiva (comunicación, imaxe e son; electricidade e 

electrónica; actividades marítimo-pesqueiras, sanidade, etc.).. 

Pola súa vez, as familias profesionais están constituídas por ciclos formativos.  

 

Os ciclos formativos poden ser: 

Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen ó Título de profesional básico 

correspondente e son ensinanzas de oferta obrigatoria e gratuita. 

Ciclos Formativos de Grao Medio, que conducen ó título de Técnico e que forman parte 

da educación secundaria post-obrigatoria. 

Ciclos Formativos de Grao Superior, que conducen ó título de Técnico Superior que 

forma parte da educación superior. 

¿Como se organizan os ciclos formativos? 

Os ciclos formativos organízanse en módulos profesionais (materias) de 

formación teórico-práctica, cunha duración especificada en horas.  

 

Tipos e finalidades dos módulos: 

a) Módulos impartidos no centro educativo. Tódolos ciclos formativos inclúen: 

- Módulos de contido tecnolóxico-práctico. relacionados coas competencias 

profesionais do perfil.  

- Módulo profesional de formación e orientación laboral. Contribúe ao coñecemento da 

lexislación laboral básica e das condicións de saúde e de risco de cada profesión, e ao 

favorecemento dos procesos de inserción laboral.  

b) Módulo de formación en centros de traballo. É de carácter obrigatorio para 

tódolos ciclos formativos. Esta formación desenvólvese procurando aplicar as 

competencias profesionais adquiridas no centro educativo e complementalas no centro 

de traballo. Con carácter xeral, constitúe a derradeira fase da formación no ciclo uhna 

vez acadada a avaliación positiva en tódolos módulos profesionais realizados no centro 

educativo. Na avaliación deste módulo profesional colaborará co titor do centro 

educativo, o titor designado polo correspondente centro de traballo para o periodo de 

estancia do alumno.  

Calificarase como APTO ou NON APTO. Suporá un 25% do tempo de ensinanza do 

ciclo. 

A duración do periodo de prácticas, tanto en grao medio como en grao superior, será 

como regla xeral de 400 horas 

A duración diaria da xornada de formación no centro de traballo debe ser igual ou 

cercana ó horario laboral da empresa. 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/fp-basica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
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Duración dos ciclos: 

2000 horas: Lévanse a cabo en 6 trimestres e ocupan dous cursos escolares completos. 

No primeiro curso (3 trimestres) impártese formación no centro escolar e durante o 

segundo curso será formación no centro educativo e formación en centro de traballo ( 

FCT.)  

Como podo acceder? 

-Formación Profesional Básica (FPB) 

Para poder cursar estudos de formación profesional básica o alumnado debe 

cumprir os requisitos seguintes de forma simultánea: 

-Ser proposto/a polo equipo docente 

-Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais 

-Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo 

-Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, 

ter cursado o segundo curso. 

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na formación 

profesional básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, 

escolarizado na educación secundaria obrigatoria. 

 

-Ciclo formativo de grao medio (CM) 

-Acceso directo: cómpre ter o título de graduado/a en educación secundaria ou Título 

profesional básico. 

-Acceso mediante proba: podes concorrer, con carácter xeral, se cumpriches 17 anos ou 

se os cumpres no ano en que se realicen as probas. 

 

-Ciclo formativo de grao superior (CS) 

– Acceso directo: cómpre dispores do título de bacharelato ou título de técnico de ciclo 

medio. 

-Acceso mediante proba: podes acceder se tes 19 anos ou se os cumpres no ano de 

realización da proba. 

Ao rematar, que titulación teño? 

Cando conclúas un ciclo formativo podes obter estes títulos: 

– Título profesional básico: Superando un ciclo de formación profesional básica. 

– Técnico/a da correspondente profesión, en caso de superar todos os módulos que 

integran o ciclo formativo de grao medio. No mundo laboral, acredítase unha 

cualificación de nivel 2 dentro da Unión Europea. 

– Técnico/a superior da correspondente profesión, se os módulos que se superan integran 

un ciclo formativo de grao superior. A cualificación que se acredita no mundo laboral é 

a de nivel 3 dentro da Unión Europea. 
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E despois, que saídas teño? 

-Saídas profesionais; 

A obtención do título profesional básico e dos títulos de técnico ou técnico superior, 

permite a incorporación da persoa ao mercado laboral. 

 

-Saídas académicas: 

-Ao finalizar un ciclo de formación profesional básica pódese acceder directamente aos 

ciclos formativos de grao medio (o perfil de cada título indica os ciclos de grao medio 

con preferencia de acceso). 

-Ao finalizar un ciclo formativo de grao medio pódese acceder directamente ao 

bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e aos ciclos de grao 

superior. 

-Ao finalizar un ciclo formativo de grao superior poderase acceder de modo directo, sen 

necesidade de proba, a calquera ensinanza universitaria de grao e a calquera outro ciclo 

formativo de grao superior. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso 

farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo. 

¿Que modalidades podo estudar? 

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. 

 

Réxime ordinario 

Este réxime está organizado en cursos, normalmente dous, en quendas de mañá 

ou tarde. 

A asistencia ás clases é obrigatoria. 

O alumnado que estea en condicións de pasar a segundo curso deberá realizar 

unha solicitude de admisión aínda que terá a praza garantida sempre que sexa no mesmo 

centro. 

O alumnado que teña que repetir o curso terá que realizar unha nova solicitude 

de admisión, aínda que terá a praza garantida sempre que repita por primeira vez no 

mesmo centro e ciclo. 

 

Réxime para as persoas adultas na modalidade presencial 

Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres 

trimestres do curso. 

A xornada lectiva desenvólvese polo xeral en quenda de tarde-noite. 

A asistencia ás clases é obrigatoria. 

Para a obtención do título será preciso ter os requisitos de acceso e superar todos 

os módulos do ciclo formativo. 

Cada curso haberá que facer unha nova solicitude de admisión. Aínda que a 

praza non está garantida, cada módulo superado incrementa a puntuación de 

participación no proceso de admisión. 

http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica-perfis-profesionais
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Réxime para as persoas adultas na modalidade semipresencial ou a distancia 

Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres 

trimestres do curso. 

A asistencia ás titorías e outros eventos formativos presenciais é recomendable, 

pero non obrigatoria. Para a realización das actividades a distancia seguiranse as 

instrucións do titor do curso. 

Para a obtención do título será preciso cumprir os requisitos de acceso e superar 

todos os módulos do ciclo formativo. 

Cada curso haberá que facer unha nova solicitude de admisión. Aínda que a 

praza non está garantida, cada módulo superado incrementa a puntuación de 

participación no proceso de admisión. 

 

FP dual 

É unha modalidade de formación profesional do réxime para as persoas adultas. 

A característica principal da modalidade dual é que a formación do ciclo 

formativo é compartida entre o centro educativo e a empresa; consiste en que a empresa 

facilita os seus espazos, as súas instalacións e/ou as persoas expertas para realizar 

parcialmente determinados módulos profesionais.  

Igual que no resto de réximes e modalidades de formación profesional, a 

superación de todos os módulos dun ciclo formativo dá lugar ao correspondente título. 

Na modalidade dual da formación profesional, as 2.000 horas de formación dos 

ciclos formativos distribúense ao longo dun máximo de tres anos. 

Onde se estuda?  

-Nos Institutos de Educación Secundaria públicos (IES).  

-Nos Centros Integrados de formación profesional, públicos (CIFP).  

-Nos centros privados concertados (CPR).  

-Nos centros privados autorizados. 

 

Se o ciclo que vas cursar require desprazamento a outra localidade, podes 

solicitar praza nalgún dos Centros Residenciais Docentes (CREDO) que existen na 

Coruña, en Ourense e en Vigo. 
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Familias Profesionais 

Ciclos Formativos de Grao medio e 

Superior 

 

Familia Profesional Actividades Físicas e Deportivas: 

Conducción e animación de actividades físico – deportivas 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Condución de actividades físico 

– deportivas no medio natural 

CS Acondicionamento físico 

CS Ensinanza e animación Sociodeportiva 

 

 

Familia Profesional: Administración e Xestión: Administración e 

xestión en calqueirasector de actividade económica, entidades financieiras e de seguros, 

e na administración pública 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Xestión administrativa CS Administración e finanzas.  

CS Asistencia á dirección. 

 

 

Familia Profesional Agraria:  

Xestión e organización de empresas agropecuarias e dos recursos naturais e 

paisaxísticos 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Produción agroecolóxica 

CM Produción agropecuaria 

CM Aproveitamento e conservación 

do medio natural. 

CM Xardinaría e floraría. 

CS Paisaxismo e medio rural.  

CS Gandaría e asistencia en sanidade animal.  

CS Xestión Forestal e do medio natural 

 

 

 

 

Familia Porfesional: Artes Gráficas:  
Actividade produtiva de preparación de orixinais, tratamento de textos e imaxes, 

preparación da forma impresa, impresión en huecograbado, offset, serigrafía e 

flexografía, encadernación, manipulado de papel, cartón e outros materiais 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Preimpresión dixital  

CM Impresión gráfica 

CS Deseño e xestión da produción gráfica 

CS Deseño e edición de publicacións impresas 

e multimedia 
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Familia Profesional: Comercio e Marketing:  

Actividade productiva de departamentos comerciais, comercio independente (ó por 

maior e ó por menor), comercio integrado e asociado, axencias comerciais, xestión do 

transporte, servicios ó consumidor 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Actividades comerciais CS Transporte e loxística  

CS Márketing e publicidade  

CS Xestión de vendas e espazos comerciais  

CS Comercio Internacional 

 

 

Familia Profesional: Edificación e Obra Civil:  
Construcción de edificios industriais, comerciais, de servicios e de vivendas, así como 

de aeroportos, carreteras, obras marítimas e hidráulicas, obras subterráneas, 

ferrocarriles, conducciónsliñais de fluídos e a súa rehabilitación. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Obras de interior, decoración 

e rehabilitación 

CS Proxectos de obra civil.  

CS Proxectos de edificación  

 

 

Familia Profesional: Electricidade e Electrónica:  

Equipos e instalación eléctricas de distribución e electrificación, singulares e 

automatizadas en vivendas e edificios; sistemas de automatización industrial: equipos 

electrónicos de consumo e profesionais, e sistemas de telecomunicacións e 

informáticos 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Instalacións de 

telecomunicacións 

CM Instalacións eléctricas e 

automáticas 

 

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados.  

CS Sistemas de telecomunicación e 

informáticos.  

CS Mantenemento electrónico.  

CS Automatización e robótica industrial. 

 

 

Familia Profesional:  Enerxía e Auga:   

Sector enerxético, avaliando e inspeccionando a eficiencia das instalación de enerxía e 

auga dos edificios, xestionando a montaxe e mantenemento das instalación térmicas 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

 CS Eficiencia enerxética e Enerxía Solar 

Térmica  

CS Enerxías renovables 
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Familia Profesional: Fabricación Mecánica:  
Construcción de maquinaria e equipos mecánicos. Fabricación de productos metálicos. 

Fabricación de instrumentos de previsión, óptica e similares. Construcción de material 

de transporte (naval, ferrocarril, aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóviles, 

camións, autobuses, maquinaria de obras públicas, …). Construcción de maquinaria 

eléctrica, etc. Fabricación e reparación de productos 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Mecanizado.  

CM Soldadura e calderería. 

CS Construccións metálicas.  

CS Programación da producción de fabricación 

mecánica.  

CS Programación da produción en 

moldeamento de metais e polímeros  

CS Deseño en Fabricación Mecánica 
 

 

 

Familia Profesional: Hostelería e Turismo:  

Aloxamentos turísticos e non turísticos. Establecementos de restauración social e comercial. 

Entidades de planificación e desenvolvemento turísticos. Información, asistencia e guía turísticas. 

Intermediación de servicios turísticos e viaxes. Manipulación, preparación conservación e 

presentación de toda clase de alimentos de productos de panadería, pastelería e repostería. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 

CM Cociña e gastronomía  

CM servizos en restauración 

CS Axencia de viaxes e xestión de eventos  

CS Xestión de aloxamento turísticos  

CS Guia, información e asistencia turísticas  

CS Dirección de cociña.  

CS Dirección de Servicios de Restauración.  
 

 

Familia Profesional: Imaxe e Son:  
Fotografía, cine, vídeo, publicidade, radio, televisión, espectáculos e axencias de 

noticias. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Vídeo dis-jokey e son. CS Animación 3D, xogos e contornos.  

CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe.  

CS Produción de audiovisuais e espectáculos.  

CS Realización de proxectos audiovisuais e 

espectáculos.  

CS Son para audiovisuais e espectáculos 
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Familia Profesional: Imaxe Persoal:  
Perrucaría, estética persoal, caracterización e asesoría de imaxe persoal. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Estética e beleza 

CM Peiteado e cosmética capilar 

CS Etética integral e benestar.  

CS Estilismo e dirección de peiteado.  

CS Asesoría da imaxe persoal e corporativa  
 

 

 

Familia Profesional: Industrias Alimentarias:  
Elaboración e conservación de productos alimenticios como aceites e xugos, viños e 

outras bebidas, productos lácteos, conservería vexetal, cárnica e de peixe, industrias 

cerealistas 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Aceites de oliva e viños.  

CM Elaboración de produtos 

alimentarios  

CM Panadería, repostaría e 

confeitaría 

CS Procesos e calidade na industria 

alimentaria.  

CS Vitivinicultura. 

 

 

 

Familia Profesional: Informática e Comunicacións:  
Instalación e mantenemento de productos informáticos. Creador, programador de 

programas informáticos 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Sistemas microinformáticas e 

redes 

CS Administración de sistemas informáticos 

en rede.  

CS Desenvolvemento de aplicacións 

multiplataforma.  

CS Desenvolvemento de aplicacións web. 
 

 

 

Familia Profesional: Instalación e Mantenemento:  
Montaxe e mantenemento das instalacións de edificios: hospitais, superficies 

comerciais, centros de ensino, polideportivos, oficinas, etc. Montaxe e mantemento de 

instalacións para o proceso continuo: industria química, refino de petróleo, industrias 

lácteas, elaboración de bebidas, papelera,etc. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Mantemento electromecánico  

CM Instalacións frigoríficas e de 

climatización  

CM Instalacións de produción de 

calor 

CS Desenvolvemento de proxectos de 

instalacións térmicas e de fluidos  

CS Mecatrónica industrial  

CS Mantenemento de instalación térmicas e de 

fluídos. 
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CS Prevención de riscos profesionais  
 

Familia Profesional: Madeira, Moble e Cortiza:  

Aserrado e preparación industrial da madeira e o corcho. Fabricación de 

productossemielaborados da madeira e o corcho. Fabricación en serie de carpintería, 

parquet e estructuras de madeira para a construcción. Fabricación de envases, 

esamblaxes e obxetos diversos de madeira. Industria do moble e da madeira. 

Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Carpintería e moble 

CM Instalación e amoblamento 

CS Deseño e amoblamento 

 
 

 

 

Familia Profesional: Marítimo Pesqueiras:  
Pesca: artesanal e industrial. Acuicultura: peixes, crustáceos e moluscos. Buceo: media 

profundidade. Buques: manexo, control e mantenemento dos sistemas de propulsión, 

equipos e instalacións. Transporte marítimo: administración e control da navegación. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Mantemento e control de 

máquinaria de buques e 

embarcacións. 

CM Cultivos acuícolas. 

CM Navegación e pesca de litoral. 

Operacións subacuáticas e 

hiperbáricas 

CS Transporte marítimo e pesca de altura.  

CS Acuicultura.  

CS Organización do mantemento de 

maquinaria de buques e embarcacións 

 

 

 

 

Familia Profesional: Química:  
Industria química e farmacéutica, do refino de petróleo, da industria de papel, e da 

industria da transformación do caucho e materias plásticas. Así mesmo, cubre certas 

necesidades de cualificación noutras industrias, como a alimentación, metalurxia, 

vidrio, cerámica e outras industrias de manufactura nas que se fai imprescindible a 

análise e control da materia que se transforma. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Operacións de Laboratorio CS Laboratorio de análise e control de 

calidade  

CS Química ambiental  

CS Química industrial  

CS Fabricación de produtos farmacéuticos, 

biotecnolóxicos e afíns . 
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Familia Profesional: Sanidade:  
Sector sanitario, tanto dende a súa vertente pública como dende a empresa privada nos 

ámbitos profesionais de : atención primaria e comunitaria, atención especializada, 

saúde pública, servicios xerais ou centrais e productos sanitarios 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Coidados auxiliares de 

enfermería  

CM Farmacia e parafarmacia  

CM Emerxencias sanitarias (só en 

réxime de adultos modular) 

CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico  

CS Dietética  

CS Documentación e administracións sanitaria  

CS Hixiene bucodental  

CS Imaxen para o diagnóstico e medicina 

nuclear  

CS Laboratorio clínico e biomédico 

CS Próteses dentais  

CS Radioterapia e dosimetría  

CS Saúde ambiental  

CS Audioloxía protésica  
 

 

 

Familia Profesional:Seguridade e ambiente 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Emerxencias e protección civil CS Educación e control ambiental  

 

 

Familia Profesional: Servicios Socioculturais e á 

Comunidade:  
Organización, planificación e xestión de proxectos de intervención social, proxectos 

educativos, e de atención á infancia e interpretación da linguaxe de signos 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Atención a persoas en 

situación de dependencia 

CS Animación Sociocultural e turística  

CS Educación Infantil  

CS Integración social  

CS Mediación comunicativa  

CS Promoción de Igualdade de Xénero 
 

 

 

Familia Profesional: Textil, Confección e Pel:  
Actividade produtiva textil: algodón, lana, seda natural, fibras sintécticas, punto, 

alfombras e acabados. Actividade do coiro: curtidos, acabados, e marroquinería e do 

calzado, o vestido e todo tipo de confección. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Confección e moda CS Patronaxe e moda  
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Familia Profesional: Transporte e mantenemento de 

Vehículos:  
Mantenemento de vehículos, automóbiles, motocicletas, maquinaria agrícola e tractores, 

maquinaria de construcción e obras públicas, así como inspección técnica de vehículos. 

Ciclos Medios (CM) Ciclos Superiores (CS) 
CM Carrozaría  

CM Electromecánica de vehículos 

automóviles 

CM Mantemento de estruturas de 

madeira e moblaxe de embarcacións 

de recreo 

CS Automoción 

CS Mantemento aeromecánico 
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ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRAO 
MEDIO: 
Haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso: 

 

Grupo A, persoas que posúen título da ESO ou titulacións equivalentes para efectos de 

acceso a ciclos. 

Grupo B, persoas que teñen título profesional básico ou os módulos obrigatorios dos 

PCPI do curso 2011-2012 ou seguintes. 

Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos 

ou outras vías de acceso a ciclos de grao medio. 

 

A distribución das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é: 

 

GRUPO A 

ESO ou equivalentes 

GRUPO B 

FPB e PCPI 

GRUPO C 

Probas de accceso e outros 

  

Ata o 70% 

  

Ata o 20% 

  

Ata o 10% 

 

Criterios de prioridade na admisión: 

Dentro de cada grupo establécese a relación ordenada de requisitos de acceso de maior a 

menor prioridade.  

Dentro de cada apartado, as solicitudes ordenaranse de maior a menor nota de acceso. 

Grupo A. 

1º. Alumnado con título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

2º. Outras titulacións equivalentes para os efectos de acceso neste grupo: 

- Alumnado con título de técnico auxiliar. 

- Alumnado cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros 

cursos de BUP. 

Grupo B. 

1º. Alumnado con título de formación profesional básica que recolla no seu currículo ter 

preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita. 

2º. Alumnado con título de formación profesional básica que non recolla no seu 

currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita. 

  Grupo C. 

1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao medio. 

2º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación 

profesional. 

3º. Alumnado con proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.  

4º. Alumnado con título de técnico. 

6º. Alumnado con título de bacharelato. 

7º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista. 

8º. Alumnado con título universitario. 
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ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRAO 
SUPERIOR: 
Haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso: 

 

Grupo A, persoas que posúen título de bacharelato ou equivalente para efectos de 

acceso a ciclos. 

Grupo B, persoas que teñen un título de técnico LOE ou LOXSE. 

Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos 

superiores ou outras vías de acceso a ciclos de grao superior. 

 

A distribución das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é: 

  

GRUPO A 

Bacharelato ou 

equivalentes 

GRUPO B 

Título de técnico 

GRUPO C 

Probas de acceso e outros 

  

Ata o 70% 

  

Ata o 20% 

  

Ata o 10% 

 

Criterios de prioridade na admisión: 

Dentro de cada grupo establécese a relación ordenada de requisitos de acceso de maior a 

menor prioridade. 

Dentro de cada apartado, as solicitudes ordenaranse de maior a menor nota de acceso. 

 

  Grupo A: 

1º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, e coas materias 

vinculadas. A nota media, de maior a menor, das materias vinculadas empregarase nos 

casos de empate da nota media do bacharelato. 

2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero sen algunha das 

materias vinculadas 

3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente.  

 

Grupo B. 

1º. Alumnado con título de técnico de formación profesional da mesma familia 

profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita. 

2º. Alumnado con título de técnico de formación profesional de diferente familia 

profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita. 

 

Grupo C. 

1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación 

profesional. 

2º. Alumnado con proba de acceso a universidade para maiores de 25 anos. 

3º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista. 

4º. Alumnado con título universitario. 



 

 
 

59 

O
rien

tació
n

 4ºE
S

O
   2019/20 

Modalidades de bacharelato preferentes e materias 

vinculadas: 

 

Títulos LOXSE   

Relación de ciclos LOXSE con oferta para o curso 2019-20. 
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Títulos LOE: 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 
ADMISIÓN:: 

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para 

todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. 

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con 

instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación 

informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos 

impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia 

con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado 

polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes 

requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de 

admisión. 

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se 

trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será 

preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da 

solicitude de admisión. 

ADXUDICACIÓN DE PRAZA 

Logo de adxudicárselle unha praza, a persoa solicitante ten dúas posibilidades: 

-Matricularse: deberase facer no centro adxudicado e nos prazos establecidos.  

-Renunciar á praza: deberase facer, nos prazos establecidos, en calquera centro 

público de Galicia con oferta de FP ou a distancia a través da aplicación informática. A 

renuncia afectará á praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en 

lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias 

anteriores. 
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PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN 

Período ordinario de admisión     Curso 2019-20 

 

 
As solicitudes presentadas no período ordinario terán prioridade sobre as presentadas no 

período extraordinario. 

*A 1ª adxudicación extraordinaria realizarase sobre as listaxes de espera do período 

ordinario. 

 

Primeira adxudicación ordinaria e matrícula: 
O día 16 de xullo publicarase a primeira relación ordinaria de prazas adxudicadas en 

cada cicloformativo de grao medio ou de grao superior para cada réxime e modalidade. 

As persoas conpraza adxudicada deberanse matricular no prazo abranguido desde o día 

16 ao día 23 de xullo ás13:00 horas. De non facelo perderán os dereitos sobre a 

matrícula das prazas adxudicadas.No caso do réxime ordinario, non matricularse nin 

renunciar significa quedar excluído/a doproceso de admisión. 

 

Segunda adxudicación ordinaria e matrícula: 
O día 26 de xullo publicarase a segunda relación ordinaria de prazas adxudicadas en 

cada cicloformativo de grao medio ou superior para cada réxime e modalidade. As 

persoas con praza adxudicada deberanse matricular no prazo abranguido desde o día 26 

ata o día 31 de xullo ás13:00 horas. De non facelo perderán os dereitos sobre a 

matrícula das prazas adxudicadas.No caso do réxime ordinario, non matricularse nin 

renunciar significa quedar excluído/a doproceso de admisión. 
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Listado de prazas liberadas: 
A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá 

liberaras prazas vacantes dos ciclos formativos ata o 31 de xullo ás 13:00 horas para 

alumnado queacredite o cumprimento dos requisitos de acceso. Os centros efectuarán a 

matrícula por estritaorde de chegada das solicitudes de matrícula.A relación dos ciclos 

formativos coa condición de liberados e o número de prazas dispoñibles encada un deles 

poderase consultar na páxina web de formación profesional. 
 

Período extraordinario de admisión 

 

 

Os prazos anteriores son orientativos tendo en conta os calendarios de 

cursos pasados, xa que aínda non se coñecen as datas definitivas para o 

acceso o curso 2020-21.  

 

No mes de maio-xuño sairán as datas oficiais que poderedes consultar no 

departamento de orientación, no taboleiro de anuncios ou na páxina web 

do centro ou no enlace www.edu.xunta.es/fp. 

http://www.edu.xunta.es/fp
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Oferta ciclos formativos 

de grao medio no curso 2019-20 
 

 

A continuación relaciónase a oferta dos ciclos formativos neste curso 

2019-20.  

A oferta do curso próximo comunicarase cando estea dispoñible, 

normalmente a finais de maio, tendo en conta que xa case non aparecen 

titulacións novas, senón pequenos cambios nos centros nos que se imparten 

as actuais respecto ó curso anterior. 

Oferta réxime ordinario clasificada por familia e 
ciclo 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS 

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural 

 
CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural 
A Coruña  

Arteixo   IES de Sabón      Tel. 881960140 

Porto do Son   IES de Porto do Son     Tel. 881866707 

Pontevedra 

Gondomar   IES Plurilingüe Terra de Turonio  Tel. 886110203 

Poio   IES de Poio      Tel. 886151444 

Silleda   IES Plurilingüe Pintor Colmeiro   Tel. 986580904 

 

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 

CMADG01 Xestión administrativa 
 

CMADG01 Xestión administrativa 
A Coruña  

Arteixo   IES de Sabón      Tel. 881960140 

Betanzos   IES As Mariñas     Tel. 881880254 

Boiro    IES Espiñeira      Tel. 881866630 

Cambre   IES Afonso X O Sabio    Tel. 881880339 

Carballo   IES Monte Neme     Tel. 881960050 

Cee    IES Fernando Blanco    Tel. 881880465 

http://www.edu.xunta.es/fp/files/oferta/oferta1011/oferta_ordinario_clasificada_por_familia_2010_11.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/files/oferta/oferta1011/oferta_ordinario_clasificada_por_familia_2010_11.pdf
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Coruña, A   IES Fernando Wirtz Suárez    Tel. 881960260 

CPR Cervantes     Tel. 981204648 

CPR Nebrija Torre de Hércules   Tel. 981259006 

CPR Plurilingüe Karbo    Tel. 981236179 

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha Tel. 981222542 

Ferrol    CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro     Tel. 881930145 

Mugardos   CPR Loyola      Tel. 981470265 

Narón    IES Terra de Trasancos    Tel. 881938159 

Noia     IES Campo de San Alberto     Tel. 881867135 

Ordes     IES Ordes     Tel. 881960334 

Padrón    IES Macías o Namorado    Tel. 881866760 

Pobra do Caramiñal, A  CPR Divino Maestro     Tel. 981830011 

Ponteceso    IES Eduardo Pondal      Tel. 881880924 

Pontedeume   CPR Plurilíngüe San José    Tel. 981430063 

Ribeira   IES Leliadoura     Tel. 981874633 

Santa Comba   IES Terra de Xallas     Tel. 881867080 

Santiago de Compostela IES As Fontiñas     Tel. 881866661 

Vimianzo   IES Terra de Soneira     Tel. 981716376 

Lugo  

Burela    IES Perdouro      Tel. 982870102 

Lugo    IES Muralla Romana     Tel. 982828081 

Monforte de Lemos  IES A Pinguela     Tel. 982828051 

Ribadeo   CIFP Porta da Auga     Tel. 982128894 

Sarria    IES Gregorio Fernández     Tel. 982870790 

Viveiro   IES María Sarmiento     Tel. 982870916 

Ourense  

Barco de Valdeorras, O IES Lauro Olmo    Tel. 988320175 

Carballiño, O  IES Manuel Chamoso Lamas   Tel. 988788380 

Ourense   CIFP Portovello     Tel. 988788901 

CPR Ramón María del Valle- Inclán  Tel. 988366214 

CPR San Martín     Tel. 988221990 

CPR Santo Cristo     Tel. 988220588 

Verín    IES García-Barbón     Tel. 988410379 

Pontevedra  

Bueu   IES Johan Carballeira    Tel. 886159176 

Caldas de Reis  CPR Plurilingüe San Fermín    Tel. 986540075 

Cambados   IES Francisco Asorey    Tel. 886159160 

Cangas   IES de Rodeira     Tel. 986303933 

Cañiza, A    IES da Cañiza    Tel. 886110001 

Guarda, A  IES A Sangriña     Tel. 886110060 

Lalín   IES Laxeiro      Tel. 886151940 

Marín   IES Chan do Monte     Tel. 886151275 

Neves, As   EFAG A Cancela     Tel. 986648250 

Nigrán   IES Escolas Proval     Tel. 886110369 

Ponteareas   IES Pedra da Auga     Tel. 986641017 

Pontevedra  IES Luís Seoane     Tel. 986857700 

Porriño, O   IES Ribeira do Louro    Tel. 986333956 

Redondela 36016656 IES Pedro Floriani     Tel. 886120413 

Sanxenxo   IES de Vilalonga     Tel. 886159137 
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Vigo   IES Ricardo Mella     Tel. 886121001 

CPR CEBEM      Tel. 986419899 

CPR Daniel Castelao     Tel. 986442121 

CPR Divino Maestro     Tel. 986371686 

CPR Mendiño     Tel. 986293444 

CPR San Miguel     Tel. 986221325 

CPR Vivas      Tel. 986227085 

Vilagarcía de Arousa IES Armando Cotarelo Valledor   Tel. 986512311 

 

 

AGRARIA 

CMAGA04 Aproveitamento e conservación do medio natural 

CMAGA01 Produción agroecolóxica 

CMAGA02 Produción agropecuaria 

CMAGA03 Xardinaría e floraría 
 

CMAGA04 Aproveitamento e conservación do medio natural 
A Coruña  

Arzúa    IES de Arzúa      Tel. 881866047 

Boqueixón   CFEA de Sergude     Tel. 981511815 

Lugo  

Becerreá  CFEA Alta Montaña     Tel. 982161203 

Castro de Rei  IES da Terra Chá, José Trapero Pardo Tel. 982870144 

Ourense  

Xinzo de Limia   IES Cidade de Antioquía    Tel. 988788534 

Pontevedra 

Pontevedra   CFEA de Lourizán     Tel. 986805088 

Tomiño   IES Antón Alonso Ríos    Tel. 986623346 

 

CMAGA01 Produción agroecolóxica 
Lugo  

Ribadeo   CFEA Pedro Murias     Tel. 982131017 

Pontevedra  

Ponteareas   CIFP A Granxa     Tel. 886120880 

 

CMAGA02 Produción agropecuaria 
A Coruña 

Boqueixón   CFEA de Sergude     Tel. 981511815 

Coristanco   EFAG Fonteboa     Tel. 981733051 

 

CMAGA03 Xardinaría e floraría 
A Coruña 

Bergondo   CFEA de Guísamo     Tel. 881881055 

Lugo  

Mondoñedo   IES Plurilingüe San Rosendo   Tel. 982870539 

Pontevedra  

Ponteareas    CIFP A Granxa     Tel. 886120880 
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ARTES GRÁFICAS 

CMARG01 Impresión gráfica 

CMARG02 Preimpresión dixital 
 

CMARG01 Impresión gráfica 
A Coruña  

Coruña, A  IES Calvo Sotelo     Tel. 981252600 

Ferrol    IES Leixa      Tel. 881938125 

Santiago de Compostela  CIFP Compostela    Tel. 881866570 

Pontevedra  

Pontevedra  IES Montecelo     Tel. 986850261 

Vigo   CPR Colegio Hogar Afundación   Tel. 986414311 

 

CMARG02 Preimpresión dixital 
A Coruña  

Coruña, A   IES Calvo Sotelo     Tel. 981252600 

Ferrol    IES Leixa      Tel. 881938125 

Santiago de Compostela CIFP Compostela     Tel. 881866570 

Pontevedra  

Pontevedra   IES Montecelo     Tel. 986850261 

Vigo    CPR Colegio Hogar Afundación   Tel. 986414311 

 

 

COMERCIO E MÁRKETING 

CMCOM0 Actividades comerciais 

 

CMCOM01 Actividades comerciais 
A Coruña  

Arzúa    EFAG El Piñeiral     Tel. 981500580 

Carballo   IES Alfredo Brañas     Tel. 981700911 

Coruña, A   IES Ramón Menéndez Pidal    Tel. 981203000 

CPR Nebrija Torre de Hércules   Tel. 981259006 

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida Tel. 981251090 

Ferrol    CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro    Tel. 881930145 

Noia     CPR Plurilingüe María Assumpta   Tel. 981820500 

Santiago de Compostela IES A Pontepedriña    Tel. 881867152 

Lugo  

Foz    IES de Foz      Tel. 982141544 

Lugo    CIFP As Mercedes     Tel. 982828001 

Ourense  

Ourense   CIFP Portovello     Tel. 988788901 

Pontevedra  

Caldas de Reis CPR Plurilingüe San Fermín    Tel. 986540075 
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Marín    IES Chan do Monte     Tel. 886151275 

Pontevedra   IES Luís Seoane     Tel. 986857700 

Redondela   CPR Plurilingüe Vigo    Tel. 986400762 

Tui    IES Indalecio Pérez Tizón    Tel. 886110749 

Vigo     IES A Guía      Tel. 886111003 

CPR Fillas de María Inmaculada   Tel. 986423988 

CPR Mendiño     Tel. 986293444 

Vilagarcía de Arousa IES Armando Cotarelo Valledor   Tel. 986512311 

 

 

EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 

CMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación 

 

CMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación 
Ourense  

Ourense   CIFP A Farixa     Tel. 988236552 

 

 

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 
 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 
A Coruña  

Boiro    IES Espiñeira      Tel. 881866630 

Carballo   IES Monte Neme     Tel. 881960050 

Coruña, A   IES Urbano Lugrís     Tel. 881960715 

Culleredo   IES Universidade Laboral    Tel. 981660700 

Ferrol    CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

Noia   IES Campo de San Alberto    Tel. 881867135 

Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiago   Tel. 981522062 

Lugo  

Burela    IES Perdouro      Tel. 982870102 

Lugo    CIFP Politécnico de Lugo    Tel. 982220328 

Monforte de Lemos  IES Francisco Daviña Rey    Tel. 982828200 

Ourense  

Ourense  CIFP A Farixa     Tel. 988236552 

Pontevedra  

Cambados   IES Francisco Asorey    Tel. 886159160 

Cangas   IES de Rodeira     Tel. 986303933 

Estrada, A   IES Antón Losada Diéguez   Tel. 886151924 

Nigrán   IES Escolas Proval     Tel. 886110369 

Pontevedra  CIFP A Xunqueira    Tel. 986873003 

Porriño, O    IES Ribeira do Louro    Tel. 986333956 

Redondela   IES Pedro Floriani     Tel. 886120413 
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Tomiño   IES Antón Alonso Ríos    Tel. 986623346 

Vigo    IES Ricardo Mella     Tel. 886121001 

CPR Colegio Hogar Afundación   Tel. 986414311 

CPR San Miguel     Tel. 986221325 

 

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 
A Coruña  

Arteixo   IES de Sabón      Tel. 881960140 

Betanzos   IES As Mariñas     Tel. 881880254 

Carballo   IES Monte Neme     Tel. 881960050 

Cedeira   IES Punta Candieira     Tel. 881930076 

Cee    IES Fernando Blanco    Tel. 881880465 

Coruña, A  IES Calvo Sotelo     Tel. 981252600 

Culleredo   IES Universidade Laboral    Tel. 981660700 

Ferrol     CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

Muros    IES Plurilingüe Fontexería    Tel. 981827225 

Padrón   IES Macías o Namorado    Tel. 881866760 

Ribeira   CIFP Coroso     Tel. 881866865 

Santiago de CompostelaCIFP Politécnico de Santiago   Tel. 981522062 

Lugo  

Lugo   CIFP Politécnico de Lugo     Tel. 982220328 

Ribadeo  CIFP Porta da Auga     Tel. 982128894 

Vilalba   IES Lois Peña Novo     Tel. 982870860 

Viveiro   IES María Sarmiento     Tel. 982870916 

Ourense  

Barco de Valdeorras, O IES Lauro Olmo     Tel. 988320175 

Carballiño, O   IES Manuel Chamoso Lamas   Tel. 988788380 

Ourense   IES 12 de Outubro     Tel. 988788211 

Pobra de Trives, A  IES Xermán Ancochea Quevedo   Tel. 988330302 

Pontevedra  

Caldas de Reis  CPR Plurilingüe San Fermín    Tel. 986540075 

Lalín    IES Laxeiro      Tel. 886151940 

Moaña   IES Plurilingüe A Paralaia    Tel. 886120354 

Ponteareas   IES Pedra da Auga     Tel. 986641017 

Pontevedra   IES Frei Martín Sarmiento    Tel. 986852654 

Redondela   CPR Plurilingüe Vigo    Tel. 986400762 

Tui    IES Indalecio Pérez Tizón    Tel. 886110749 

Vigo   IES Politécnico de Vigo    Tel. 986213025 

CPR Colegio Hogar Afundación   Tel. 986414311 

CPR Daniel Castelao     Tel. 986442121 

CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo  Tel. 986412488 

Vilagarcía de Arousa IES Fermín Bouza Brey    Tel. 886151956 
 
 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

CMFME01 Mecanizado 

CMFME02 Soldadura e caldeiraría 
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CMFME01 Mecanizado 
A Coruña  

Carballo   IES Monte Neme     Tel. 881960050 

Coruña,   A CIFP Someso     Tel. 881880001 

IES Calvo Sotelo     Tel. 981252600 

Ferrol    CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

Lugo 

Burela    IES Perdouro      Tel. 982870102 

Lugo    CIFP Politécnico de Lugo    Tel. 982220328 

Sarria    IES Gregorio Fernández    Tel. 982870790 

Ourense 

Ourense    IES 12 de Outubro     Tel. 988788211 

Pontevedra 

Moaña   IES Plurilingüe A Paralaia    Tel. 886120354 

Pontevedra    IES Frei Martín Sarmiento    Tel. 986852654 

Vigo    IES Politécnico de Vigo    Tel. 986213025 

CPR Colegio Hogar Afundación   Tel. 986414311 

 

CMFME02 Soldadura e caldeiraría 
A Coruña  

Coruña, A   CIFP Someso      Tel. 881880001 

IES Calvo Sotelo     Tel. 981252600 

Fene    IES de Fene      Tel. 881938260 

Ferrol    CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiago   Tel. 981522062 

Lugo 

Viveiro   IES María Sarmiento     Tel. 982870916 

Pontevedra  

Bueu    IES Johan Carballeira    Tel. 886159176 

Salvaterra de Miño  IES de Salvaterra de Miño    Tel. 986658238 

Valga     IES de Valga      Tel. 886151980 

Vigo   CIFP Valentín Paz Andrade    Tel. 886110857 

CPR Colegio Hogar Afundación   Tel. 986414311 

Vila de Cruces   IES Marco do Camballón    Tel. 886151731 

 

 

HOSTALERÍA E TURISMO 

CMHOT01 Cociña e gastronomía 

CMHOT02 Servizos en restauración 
 

CMHOT01 Cociña e gastronomía 
A Coruña  

Coruña, A  CIFP Paseo das Pontes    Tel. 981160196 

Pontedeume    IES Fraga do Eume     Tel. 881930455 

Santiago de Compostela CIFP Compostela     Tel. 881866570 

Lugo  

Foz     IES de Foz      Tel. 982141544 
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Lugo    IES Sanxillao      Tel. 982828088 

Sober    CPR Belarmino Fernández Iglesias   Tel. 982460469 

Ourense  

Vilamarín   IES de Vilamarín     Tel. 988286013 

Pontevedra  

Pontevedra  CIFP Carlos Oroza     Tel. 886159545 

Vigo    CIFP Manuel Antonio    Tel. 886120750 

 

CMHOT02 Servizos en restauración 
A Coruña  

Coruña, A  CIFP Paseo das Pontes    Tel. 981160196 

Pontedeume   IES Fraga do Eume     Tel. 881930455 

Santiago de Compostela CIFP Compostela     Tel. 881866570 

Lugo 

Foz     IES de Foz      Tel. 982141544 

Lugo    IES Sanxillao      Tel. 982828088 

Sober   CPR Belarmino Fernández Iglesias   Tel. 982460469 

Ourense  

Vilamarín  IES de Vilamarín     Tel. 988286013 

Pontevedra  

Pontevedra   CIFP Carlos Oroza     Tel. 886159545 

Vigo   CIFP Manuel Antonio    Tel. 886120750 

 

 

IMAXE E SON 

CMIMS01 Vídeo disc-jockey e son 

 

CMIMS01 Vídeo disc-jockey e son 
A Coruña  

Ferrol    IES Saturnino Montojo    Tel. 881930225 

Noia     IES Virxe do Mar     Tel. 881866831 

Santiago de Compostela IES Arcebispo Xelmírez I    Tel. 881866962 

Ourense  

Ourense   CIFP A Farixa     Tel. 988236552 

Pontevedra  

Vigo    IES Audiovisual de Vigo    Tel. 886111152 

 

 

IMAXE PERSOAL 

CMIMP01 Estética e beleza 

CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar 
 

CMIMP01 Estética e beleza 
A Coruña  

Coruña, A   CIFP Someso      Tel. 881880001 
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Ferrol    IES Ricardo Carballo Calero   Tel. 881938138 

Santiago de Compostela IES Lamas de Abade    Tel. 981592461 

Lugo  

Lugo    IES Muralla Romana     Tel. 982828081 

Monforte de Lemos   IES A Pinguela     Tel. 982828051 

Ourense  

Ourense    IES 12 de Outubro     Tel. 988788211 

Pontevedra  

Bueu    IES Johan Carballeira    Tel. 886159176 

Pontevedra    IES Frei Martín Sarmiento    Tel. 986852654 

Vigo    IES de Teis      Tel. 886120464 

 

CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar 
A Coruña 

Coruña, A   CIFP Someso      Tel. 881880001 

Ferrol    IES Ricardo Carballo Calero    Tel. 881938138 

Santiago de Compostela  IES Lamas de Abade    Tel. 981592461 

Lugo  

Burela   IES Perdouro      Tel. 982870102 

Lugo   IES Muralla Romana     Tel. 982828081 

Monforte de Lemos   IES A Pinguela     Tel. 982828051 

Ourense  

Barco de Valdeorras, O IES Lauro Olmo     Tel. 988320175 

Ourense    IES 12 de Outubro     Tel. 988788211 

Pontevedra  

Bueu    IES Johan Carballeira    Tel. 886159176 

Pontevedra   IES Frei Martín Sarmiento    Tel. 986852654 

Vigo    IES de Teis      Tel. 886120464 

 

 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CMINA02 Aceites de oliva e viños 

CMINA03 Elaboración de produtos alimentario 

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría 

 

CMINA02 Aceites de oliva e viños 
Ourense  

Ribadavia   IES O Ribeiro     Tel. 988788460 

Pontevedra 

Ponteareas   CIFP A Granxa     Tel. 886120880 

 

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios 
A Coruña 

Coruña, A   CIFP Paseo das Pontes    Tel. 981160196 

 

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría 
A Coruña  
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Arzúa    EFAG El Piñeiral     Tel. 981500580 

Pontedeume   IES Fraga do Eume     Tel. 881930455 

Santiago de CompostelaCIFP Compostela     Tel. 881866570 

Ourense 

Vilamarín    IES de Vilamarín     Tel. 988286013 

Pontevedra  

Neves, As   EFAG A Cancela     Tel. 986648250 

Pontevedra   CIFP Carlos Oroza     Tel. 886159545 

Vigo   CIFP Manuel Antonio    Tel. 886120750 

 

 

 

INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes 

 

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes 
A Coruña  

Coruña, A  IES Fernando Wirtz Suárez    Tel. 881960260 

Curtis    IES de Curtis      Tel. 881880620 

Ferrol    CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro    Tel. 881930145 

Negreira  IES Xulián Magariños   Tel. 881867126 

Pontes de García Rodríguez, As IES Castro da Uz.    Tel. 881930001 

Santiago de Compostela IES San Clemente     Tel. 881867501 

Zas    IES Maximino Romero de Lema   Tel. 981719149 

Lugo  

Lugo    IES Muralla Romana     Tel. 982828081 

Monforte de Lemos  IES A Pinguela     Tel. 982828051 

Monterroso    IES de Monterroso     Tel. 982870573 

Xove    IES Illa de Sarón     Tel. 982870973 

Ourense  

Maceda   IES San Mamede     Tel. 988788561 

Ourense    CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel  Tel. 988788470 

Pontevedra 

Estrada, A   IES Antón Losada Diéguez    Tel. 886151924 

Grove, O   IES Monte da Vila     Tel. 886151412 

Guarda, A   IES A Sangriña     Tel. 886110060 

Lalín     IES Ramón Mª Aller Ulloa    Tel. 986780114 

Marín    IES Chan do Monte     Tel. 886151275 

Neves, As   IES Pazo da Mercé     Tel. 986648455 

Vigo    IES de Teis      Tel. 886120464 

CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo  Tel. 986412488 

Vilagarcía de Arousa IES Armando Cotarelo Valledor   Tel. 986512311 
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INSTALACIÓNS E MANTEMENTO 

CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización 

CMIMA03 Mantemento electromecánico 

 

CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización 
A Coruña 

Culleredo    IES Universidade Laboral    Tel. 981660700 

Fene     IES de Fene      Tel. 881938260 

Ribeira   CIFP Coroso      Tel. 881866865 

Lugo  

Lugo    CIFP As Mercedes     Tel. 982828001 

Pontevedra  

Marín     IES Chan do Monte     Tel. 886151275 

Vigo   CIFP Valentín Paz Andrade    Tel. 886110857 

 

CMIMA03 Mantemento electromecánico 
A Coruña 

Cedeira  IES Punta Candieira     Tel. 881930076 

Cee   IES Fernando Blanco    Tel. 881880465 

Coruña, A   IES Urbano Lugrís     Tel. 881960715 

Fene    IES de Fene      Tel. 881938260 

Lugo  

Sarria    IES Gregorio Fernández    Tel. 982870790 

Ourense  

Verín    IES García-Barbón     Tel. 988410379 

Pontevedra  

Vigo    IES Politécnico de Vigo    Tel. 986213025 

Vilagarcía de Arousa  IES Fermín Bouza Brey    Tel. 886151956 

 

 

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA 

CMMAM0 Carpintaría e moble 

CMMAM0 Instalación e amoblamento 

 

CMMAM0 Carpintaría e moble 
A Coruña  

Coruña, A   CIFP Someso      Tel. 881880001 

Ferrol   CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

Melide   IES de Melide     Tel. 881866109 

Ortigueira  IES de Ortigueira     Tel. 881930407 

Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiago   Tel. 881867601 

Pontevedra  

Estrada, A    IES Antón Losada Diéguez    Tel. 886151924 

Pontevedra  CIFP A Xunqueira     Tel. 986873003 

Vigo   CIFP Valentín Paz Andrade    Tel. 886110857 
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CMMAM0 Instalación e amoblamento 
A Coruña  

Coruña, A    IES Calvo Sotelo     Tel. 981252600 

 

 

MARÍTIMO-PESQUEIRA 

CMMAP01 Cultivos acuícolas 

CMMAP04 Mantemento e control de maquinaria de buques e 

embarcacións 

CMMAP03 Navegación e pesca de litoral 

CMMAP02 Operacións subacuáticas e hiperbáricas 

 

CMMAP01 Cultivos acuícolas 
Pontevedra  

Illa de Arousa, A IGAFA Instituto Galego de Formación en AcuiculturaTel. 886159304 

 

CMMAP04 Mantemento e control de maquinaria de buques e 

embarcacións 
A Coruña 

Culleredo  IES Universidade Laboral    Tel. 981660700 

Ribeira    ESCO Oficial Náutico-Pesqueira   Tel. 981874476 

Pontevedra  

Vigo   INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico Tel. 986235608 

 

CMMAP03 Navegación e pesca de litoral 
A Coruña  

Culleredo   IES Universidade Laboral    Tel. 981660700 

Ribeira   ESCO Oficial Náutico-Pesqueira   Tel. 981874476 

Pontevedra  

Vigo   INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico Tel. 986235608 

 

CMMAP02 Operacións subacuáticas e hiperbáricas 
Pontevedra  

Illa de Arousa  IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura Tel. 886159304 

 



 

 
 

78 

O
rien

tació
n

 4ºE
S

O
   2019/20 

 

QUÍMICA 

CMQUI02 Operacións de laboratorio 

 

CMQUI02 Operacións de laboratorio 
A Coruña  

Coruña, A   IES A Sardiñeira     Tel. 881960150 

Ferrol    IES Concepción Arenal    Tel. 881930170 

Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiagoes   Tel. 981522062 

Lugo  

Lugo     IES Lucus Augusti     Tel. 982828020 

Ourense  

Ourense   CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel  Tel. 988788470 

Pontevedra  

Pontevedra   IES A Xunqueira I     Tel. 986872150 

Vigo    CIFP Manuel Antonio    Tel. 886120750 
 
 

SANIDADE 

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría 

CMSAN02 Farmacia e parafarmacia 

 

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría 
A Coruña  

Arzúa    EFAG El Piñeiral     Tel. 981500580 

Cee    IES Agra de Raíces     Tel. 881880486 

Coruña, A    CIFP Ánxel Casal - Monte Alto   Tel. 881960122 

CPR Cruz Roja Española    Tel. 981169163 

CPR Nebrija Torre de Hércules   Tel. 981259006 

CPR Plurilingüe Liceo La Paz   Tel. 981286299 

Ferrol    IES Leixa      Tel. 881938125 

Pobra do Caramiñal, AIES da Pobra do Caramiñal    Tel. 881867064 

Santiago de Compostela  IES Lamas de Abade    Tel. 981592461 

Lugo 

Burela    IES Monte Castelo     Tel. 982828241 

Lugo   CIFP Politécnico de Lugo    Tel. 982220328 

Monforte de Lemos  IES Francisco Daviña Rey    Tel. 982828200 

Ourense  

Barco de Valdeorras, O  IES Lauro Olmo     Tel. 988320175 

Ourense   CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel  Tel. 988788470 

CPR San Martín     Tel. 988221990 

CPR Santo Cristo     Tel. 988220588 

Verín    IES García-Barbón     Tel. 988410379 

Pontevedra  

Pontevedra   IES Frei Martín Sarmiento    Tel. 986852654 

Vigo    IES Ricardo Mella     Tel. 886121001 

CPR Divino Maestro     Tel. 986371686 
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CPR Mendiño     Tel. 986293444 

CPR San Miguel     Tel. 986221325 

CPR Vivas      Tel. 986227085 

Vilagarcía de Arousa IES Castro Alobre     Tel. 886151818 

 

CMSAN02 Farmacia e parafarmacia 
A Coruña  

Coruña, A   CIFP Ánxel Casal - Monte Alto   Tel. 881960122 

CPR Cruz Roja Española    Tel. 981169163 

CPR Nebrija Torre de Hércules   Tel. 981259006 

Ferrol    IES Leixa      Tel. 881938125 

Santiago de Compostela IES Lamas de Abade    Tel. 981592461 

Lugo  

Lugo    CIFP Politécnico de Lugo    Tel. 982220328 

Ourense  

Ourense   CPR Santo Cristo     Tel. 988220588 

Pontevedra  

Pontevedra   IES Montecelo     Tel. 986850261 

Redondela   IES de Chapela     Tel. 886110610 

Vigo    CPR Vivas      Tel. 986227085 

 

 

SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 

CMSEA01 Emerxencias e protección civil 

 

CMSEA01 Emerxencias e protección civil 
Pontevedra  

Estrada, A  IES Antón Losada Diéguez    Tel. 886151924 
 
 

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia 

 

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia 
A Coruña  

Coruña, A   CIFP Ánxel Casal - Monte Alto   Tel. 881960122 

Ferrol    IES Leixa      Tel. 881938125 

Rianxo   IES Félix Muriel     Tel. 881866646 

Santiago de Compostela CIFP Compostela     Tel. 881866570 

Lugo  

Lugo   CIFP Politécnico de Lugo    Tel. 982220328 

Ribadeo   CIFP Porta da Auga     Tel. 982128894 

Sarria    IES Xograr Afonso Gómez de Sarria  Tel. 982531051 

Vilalba   IES Lois Peña Novo     Tel. 982870860 

Ourense  

Ourense   CIFP Portovello     Tel. 988788901 
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Pontevedra 

Pontevedra  CIFP A Xunqueira     Tel. 986873003 

Redondela    IES de Chapela     Tel. 886110610 

Vigo    CPR Fillas de María Inmaculada   Tel. 986423988 

Vila de Cruces  IES Marco do Camballón    Tel. 886151731 
 
 

TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 

CMTCP01 Confección e moda 

 

CMTCP01 Confección e moda 
A Coruña  

Coruña, A  CIFP Paseo das Pontes    Tel. 981160196 

Pontevedra 

Vigo    CIFP Manuel Antonio   Tel. 886120750 
 
 

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS 

CMTMV01 Carrozaría 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 

CMTMV07 Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de 

embarcacións de recreo 
 

CMTMV01 Carrozaría 
A Coruña  

Coruña, A  CIFP Someso      Tel. 881880001 

Ferrol    CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

Ribeira   CIFP Coroso      Tel. 881866865 

Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiago   Tel. 981522062 

Lugo  

Lugo    CIFP As Mercedes     Tel. 982828001 

Ourense  

Ourense   IES Universidade Laboral    Tel. 988788486 

Pontevedra  

Pontevedra    CIFP A Xunqueira     Tel. 986873003 

Vigo    CIFP Valentín Paz Andrade    Tel. 886110857 

 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 
A Coruña 

Betanzos   IES As Mariñas     Tel. 881880254 

Cee    IES Fernando Blanco    Tel. 881880465 

Coruña, A   CIFP Someso      Tel. 881880001 

Curtis   IES de Curtis      Tel. 881880620 

Fene    IES de Fene      Tel. 881938260 

Ferrol   CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

Ordes    IES Ordes     Tel. 881960334 
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Ponteceso   IES Eduardo Pondal     Tel. 881880924 

Pontes de García Rodríguez, As  IES Castro da Uz    Tel. 881930001 

Ribeira   CIFP Coroso      Tel. 881866865 

Santiago de Compostela  CIFP Politécnico de Santiago   Tel. 981522062 

Lugo  

Chantada   IES Val do Asma     Tel. 982870236 

Lugo     CIFP As Mercedes     Tel. 982828001 

Monforte de Lemos  IES Francisco Daviña Rey    Tel. 982828200 

Ribadeo   CIFP Porta da Auga     Tel. 982128894 

Vilalba   IES Lois Peña Novo     Tel. 982870860 

Viveiro   IES María Sarmiento     Tel. 982870916 

Ourense  

Barco de Valdeorras, OIES Lauro Olmo     Tel. 988320175 

Carballiño, O  IES Manuel Chamoso Lamas   Tel. 988788380 

Ourense    IES Universidade Laboral    Tel. 988788486 

Ribadavia  IES O Ribeiro     Tel. 988788460 

Verín    IES García-Barbón     Tel. 988410379 

Pontevedra  

Cañiza, A  IES da Cañiza     Tel. 886110001 

Estrada, A   IES Antón Losada Diéguez    Tel. 886151924 

Guarda, A  IES A Sangriña     Tel. 886110060 

Lalín     IES Laxeiro      Tel. 886151940 

Ponteareas   IES Pedra da Auga     Tel. 986641017 

Pontevedra  CIFP A Xunqueira     Tel. 986873003 

Redondela  CPR Plurilingüe Vigo    Tel. 986400762 

Sanxenxo   IES de Vilalonga     Tel. 886159137 

Vigo    CIFP Valentín Paz Andrade    Tel. 886110857 

Vilagarcía de Arousa  IES Fermín Bouza Brey    Tel. 886151956 

 

CMTMV07 Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de 

embarcacións de recreo. 

A Coruña  

Ferrol    CIFP Ferrolterra     Tel. 981333107 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público 

CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas.  
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Direccións útiles para consultar 

información 
 

 

 

• Páxina que recolle información para os futuros estudantes da 

Universidade de Santiago de Compostela.   

http://www.usc.es/gl/perfis/futuros/index.html 

• Servizo de asesoramento e promoción do estudante da Universidade de 

A Coruña.   

https://www.udc.es/es/sape/futuros_estudantes/ 

• Páxina que recolle a información ó estudante da Universidade de Vigo. 

https://www.uvigo.gal/ven-uvigo 

• Información sobre titulacións e onde cursalas ofrecida polo Ministerio 

de Educación, Cultura e Deporte: “Qué estudiar y dónde en la 

universidad (QEDU)” 

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 

• Páxina que recolle toda a información sobre a oferta de formación 

profesional en Galicia.   

www.edu.xunta.es/fp 

• Páxina que recolle toda a información do Ministerio de Educación sobre 

formación profesional.  

http://www.todofp.es/ 

 

http://www.usc.es/gl/perfis/futuros/index.html
https://www.udc.es/es/sape/futuros_estudantes/
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
http://www.todofp.es/
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Outros recursos útiles para a toma 

de decisión 
 

 

A continuación recóllense unha recopilación de páxinas que contan con resursos de 

orientación vocacional que poden axudarte na túa elección: 

Cuestionarios de orientación (intereses, aptitudes…) 

• http://www.edu.xunta.es/fp/descubre-a-tua-vocacion 

Cuestionarios de intereses profesionais e escala de aptitudes deseñada en especial para o 

alumnado de 4º da ESO no portal de Formación Profesional da Consellería de 

Educación (están en formato de folla de cálculo). 

 

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

Educaweb é un portal que dispón da ferramenta GR, o "Gran Recorrido" para descubrir 

a profesión que che interesa.  

 

• https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes/Cuestionario-de-intereses-

Profesionales 

Cuestionario de intereses vocacionais de Ibercaja para orientar a estudantes, familias e 

docentes. 

 

• http://fpbide.com/es/ 

É unha web gratuíta e de acceso libre elaborada por orientadores/as de centros de FP de 

Euskadi que ten dous partes fundamentais: Na primeira, poderás completar un test moi 

visual que che axudará a elixir os 5 ciclos formativos que máis che interesen e na 

segunda, terás un apartado de información sobre eses ciclos (saídas, materias (módulos), 

vídeos informativos, testemuños de antigos alumnos e alumnas, de profesorado, etc.).  

Videos sobre familias profesionais: 

Explícase en que consisten os estudos e as saídas profesionais dos mesmos. 

• http://www.consejoasturiasfp.com/video.php 

 

• http://educantabria.tv/channel/formacion-

profesional/menu.html?account=educantabria 
 

http://www.edu.xunta.es/fp/descubre-a-tua-vocacion
http://www.educaweb.com/
http://orientacion.educaweb.com/es/presentacion
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes/Cuestionario-de-intereses-Profesionales
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes/Cuestionario-de-intereses-Profesionales
http://orienta.cepymearagon.es/Inicio.aspx
http://www.consejoasturiasfp.com/video.php

