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¿como obteño o título da ESO?
Superando todas as materias.
Tendo un máximo de 2 suspensas, sempre que:

Non sexan á vez matemáticas e lingua castelá/lingua galega.
O equipo docente considere que acadaches as competencias da etapa.

Este ano debido á situación provocada pola COVID-19 poderán cambiar os criterios
de titulación.

e despois... ¿que camiño tomar?
Sabemos que pode ser unha decisión complexa, por iso queremos botarche
unha man.

Ao final da etapa entregarase ao teu pai/nai ou titor legal un consello orientador
que incluirá:

Unha proposta do itinerario máis adecuado a seguir.
Un informe do logro dos obxectivos da etapa e adquisición das
competencias clave correspondentes.

co título da ESO tes diferentes opcións
Pincha en cada unha delas para obter máis información

cursar Bacharelato
Facer un ciclo formativo de grao medio

estudar ensinanzas de réxime especial
preparar oposicións 

acceder ao mundo laboral

¿e se non obteño o título da eso?
No caso de que non acades o título da ESO ten en conta que:

Podes repetir dúas veces na etapa da ESO.
De maneira excepcional, se nunca repetiches na etapa poderás repetir 2 veces
4º da ESO.

As opcións sen o título da ESO son as seguintes:

Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de FP (17 anos en
adiante)
Educación Secundaria de Adultos (18 anos, salvo excepcións)
Proba libre para obter o título de ESO (18 anos)
FP Básica (requisitos específicos)

Consulta co Departamento de Orientación os requisitos destas
opcións.

páxinas web de interese
Formación profesional en Galicia.
Ensinanzas de réxime especial e de Adultos en Galicia.
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Se necesitas resolver calquera dúbida ou
precisas asesoramento personalizado, ponte en

contacto comigo no seguinte correo electrónico:

mariagarciaquintela@edu.xunta.es

moitas gracias pola túa atención

https://drive.google.com/file/d/1FN9qmgxOse3q4oImzNhn9N2KIgbyw04B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10tks4RZG0bGEojWwXcrTl6fQt4h0QWAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eiGRfDTDZrdNQWK3d8lL-A8a9VggJe3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uP1OJxfLI9ayuEhOixYrpNOUmXKTtvGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GvNphSimkJ7yHqXf21j3UtIRVFlJ8Lw8/view?usp=sharing
http://www.edu.xunta.gal/fp/
http://www.edu.xunta.gal/portal/eea
http://www.edu.xunta.gal/portal/eea

