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¿que título obteño ao rematar?
Cando superas todos os módulos dun ciclo medio de formación profesional obtés
o Título de Técnico/a da profesión correspondente ao ciclo cursado.

Tamén podes obter o título de Bacharelato cursando e superando as materias xerais
do bloque de troncais da modalidade elixida e a materia de Lingua Galega.

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

Podes ver as diferentes opcións ás que podes acceder co título de bacharelato aquí.

co título de técnico tes diferentes opcións
Pincha en cada unha delas para obter máis información

Acceder a calquera outro ciclo formativo de grao medio
Cursar un ciclo de grao superior

preparar oposicións 
acceder ao mundo laboral

EMprender

¿e que pasa se non titulo?

No caso de non obter o título de Técnico Superior, danche unha
certificación académica dos módulos superados que terá efecto académico
e de acreditación parcial acumulable de competencias profesionais
adquiridas.

Se non superas todos os módulos e non esgotaches o número de
convocatorias establecido (2 para FCT e 4 para os demáis módulos) podes:

Matricularte no mesmo centro un máximo de dúas veces, ampliable
se hai prazas dispoñibles e non hai lista de espera.
Matricularte noutro centro.

Outras opcións sen o título de Técnico son:

Proba de libre de obtención de título (18 anos para técnico, 20 para
técnico superior)
Proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de FP (19 anos
en adiante)

Consulta co Departamento de Orientación os requisitos destas
opcións.

páxinas web de interese
Formación profesional en Galicia.

Todo FP

IGAPE
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Se necesitas resolver calquera dúbida ou
precisas asesoramento personalizado, podes

contactar comigo no seguinte correo
electrónico:

moitas gracias pola túa atención

lara.real@edu.xunta.es

https://drive.google.com/file/d/1jNXr0Fr6DrBVaBlLr19oSSC2JB5Obkqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdDP3fGnJQJa9vvPrjVZ0T8xg7ThAuHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1glQsQqFv8Bqinrft5OxaLRoo5XEJ0FDv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDS44Fb5VSsKYWwN2B6wuDPdnlehJhHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aQf_MrZGjb6U3giqIPD8ckQKs7UbR9Q0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sJpIMV-fewyxxm-etM2bsNBmTUo2yAgN/view?usp=sharing
http://www.edu.xunta.gal/fp/
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.igape.es/es/

