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I. ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO: 
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II. AS ENSINANZAS DE RÉXIME XERAL: 
 

Características da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 

 
Etapa educativa obrigatoria. Está dirixida ao alumnado dende os 12 ata os 16 anos. Ainda que 
se pode permanecer nela ata os 18 anos e excepcionalmente ata os 19, en caso de ter que 
repetir dúas veces na etapa. 
Consta de 4 cursos organizados en dous ciclos:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Haberá tres tipos de  materias: troncais, específicas e de libre configuración. 

O 4º curso é un momento esencial para o futuro académico e profesional do alumnado, pois 
existen moitas materias optativas para elixir en funcion dos intereses, motivacións e 
capacidades que cada un teña. 
 
As opcións serán diferentes en función dos estudos posteriores que se desexen cursar. 

Ao longo de toda a escolarización no ensino básico, os centros teñen un plan de orientación e 
acción titorial que apoia os procesos de aprendizaxe e guia o alumnado na sua elección de 
itinerarios formativos e profesionais. 

 

Que finalidades ten a ESO 

 

 Transmitir os elementos básicos da cultura. 

 Formar para asumir os seus deberes e exercer os seus dereitos como cidadáns. 

 Desenvolver hábitos de estudo e traballo intelectual. 

 Preparar para acceder a vida activa, á formación profesional de grao medio ou ao 
bacharelato. 

 

Que título se obtén ao superar a ESO 

Ao rematar a etapa obtense o título de graduado en educación secundaria. 

 
Este título é necesario para poder continuar estudos posteriores, xa sexan de bacharelato,  
ciclos formativos de grao medio ou outras opcións. Ademais é o título mínimo que se esixe 
actualmente para desempeñar un posto de traballo sen o cal terás moitas dificultades de 
acceder a un contrato de traballo. 

1º ciclo: 

1º curso de ESO 

2º curso de ESO 

3º curso de ESO 

2º ciclo: 

4º curso de ESO 
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Como se estrutura  3º e 4º de ESO 

 
En 3º de ESO terás que escoller varias opcións: 
 
 

 

 

No caso da opción de matemáticas debes saber que, ainda que non é vinculante para escoller 
un itinerario en 4º de ESO, en función da túa elección estarás máis preparado/a para acceder 
a un dos itinerarios de 4º de ESO. Por iso debes se coidadoso/a na túa elección.  
 
En 4º curso de ESO debes escoller un destes dous itinerarios:  
 

  

  
 
 
Podes comprobar (na imaxe anterior) que se cursas a opción de ensinanzas académicas 
prepáraste para acceder aos estudos de Bacharelato. E se cursas a opción de ensinanzas 
aplicadas prepáraste para acceder aos estudos de Formación Profesional de Grao Medio.  
 
Fíxate no cadro seguinte que significa escoller en 4º unha das opcións (académicas ou 
aplicadas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º ESO 

OPCIÓN ENSINANZAS 
ACADÉMICAS 

(con matemáticas académicas) 

 

OPCIÓN ENSINANZAS 
APLICADAS 

(con matemáticas aplicadas) 

Relixión  
ou  

Valores Éticos 

2ª Lingua 
estranxeira  

ou  
Cultura Clásica 

Matemáticas académicas  
ou 

 Matemáticas aplicadas 

Acceso a Bacharelato 

Acceso a Formación 
Profesional 

+ + 
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Promoción e titulación 

 Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa. 
Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º, prolongarase un ano o límite de 
idade (ata os 19 anos). 

 Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez en 4º curso se non 
repetiu nos cursos anteriores da etapa. 

 
3º ESO 

4º ESO 

OPCIÓN DE ENSINANZAS 
ACADÉMICAS 

OPCIÓN DE ENSINANZAS 
APLICADAS 

1) Bioloxía e Xeoloxía  (2h) 
2) Física e Química (2h) 
3) Xeografía e Historia (3h)  
4) Lingua Castelá e Literatura 

(3h) 
5) Lingua Galega e Literatura 

(3h) 
6) Primeira Lingua Estranxeira 

(3h) 
7) Educación Física (2h) 
8) Música (2h) 
9) Tecnoloxía (2h) 
10) Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual (2h) 
11) Titoría (1h) 

 
ELIXIR UNHA 

1) Matemáticas 
académicas (4h) 

2) Matemáticas  
aplicadas (4h) 
 

ELIXIR UNHA 
1) Segunda Lingua Estranxeira 

(2h) 
2) Cultura Clásica (2h) 

 
ELIXIR UNHA 

1) Relixión (1h) 
2) Valores Éticos (1h) 

1) Xeografía e Historia (3h) 
2) Lingua Castelá e Literatura (3h) 
3) Lingua Galega e Literatura (3h) 
4) Matemáticas Académicas (4h) 
5) Primeira Lingua Estranxeira (3h) 
6) Educación Física (2h) 
7) Titoría (1h) 

 
ELIXIR DÚAS TRONCAIS 

1) Bioloxía e Xeoloxía (3h)  
2) Economía (3h)  
3) Física e Química (3h)  
4) Latín (3h)  

1) Xeografía e Historia (3h) 
2) Lingua Castelá e Literatura (3h) 
3) Lingua Galega e Literatura (3h) 
4) Matemáticas Aplicadas (4h) 
5) Primeira Lingua Estranxeira (3h) 
6) Educación Física (2h) 
7) Titoría (1h) 

 
ELIXIR DÚAS TRONCAIS 

1) Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional (3h)  

2) Iniciación á Actividade 
Emprendedora e Empresarial 
(3h)  

3) Tecnoloxía (3h)  

 
ELIXIR DÚAS MATERIAS ESPECÍFICAS 

1) Artes Escénicas e Danza (3h)  
2) Cultura Científica (3h)  
3) Cultura Clásica (3h)  
4) Educación Plástica, Visual e Audiovisual (3h) 
5) Filosofía (3h) 
6) Música (3h) 
7) Segunda Lingua Estranxeira (3h) 
8) Tecnoloxías da Información e a Comunicación (3h) 
9) Unha materia troncal non cursada (3h) (*) 

 
ELIXIR UNHA 

1) Relixión (1h) 
2) Valores Éticos (1h) 

Total: 32 horas lectivas 

Acceso a  Bacharelato 
Acceso a  Ciclos Medios 

de Formación Profesional 
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 Os alumnos promocionarán de curso cando superasen todas as materias cursadas ou teñan 
avaliación negativa en 2 materias como máximo. 

 Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias que sexan 
Lingua Galega e Literatura / Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.  

 De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno con avaliación negativa en 
3 materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións:  

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua 
Galega e Literatura / Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas. 
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa 
non impide ao alumno ou alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 
favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica,  
c) Que se apliquen ao alumno as medidas de atención educativa propostas no consello 
orientador. 

 

 Poderá tamén autorizarse de forma excepcional a promoción dun alumno con avaliación 
negativa en dúas materias que sexan Lingua Galega e Literatura / Lingua Castelá e Literatura e 
Matemáticas de forma simultánea cando o equipo docente considere que o alumno ou 
alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de 
recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica, e sempre que se lle 
apliquen ao alumno ou alumna as medidas de atención educativa propostas no consello 
orientador. 

 As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO consideraranse como 
materias distintas. É dicir, se suspendes lingua castelá de 2º e de 1º, serán consideradas como 
dúas materias diferentes, así que se suspendes unha máis, por regra xeral terías que repetir 
curso por suspender máis de dúas materias.   

 Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das materias non 
superadas, seguirán os programas de reforzo que estableza o equipo docente e deberán 
superar as avaliacións correspondentes. 
 

 Quen non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso.  

 

Consello orientador 

 Ó final de cada un dos cursos de ESO entregarase aos pais, nais ou titores legais de cada 

alumno un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis adecuado a 

seguir, así como a identificación do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das 

competencias co que se xustifica a proposta.  

 Se se considerase necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación sobre 

a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento (PMAR) ou a un 

ciclo de Formación Profesional Básica (FPB).  
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 O consello orientador incluirase no expediente do alumno/a. 

Que poden facer os alumnos que non progresan adecuadamente na ESO 

A obtención do título de Graduado en Educación Secundaria é tan importante para asegurar 
un futuro académico ou profesional e unha inserción laboral adecuada que, durante a 
escolarización na ESO, ofrécense diversas posibilidades para axudar ó alumnado con 
dificultades e con risco de fracaso ou abandono escolar. 

- DESDOBRES, AGRUPAMENTOS, REFORZOS, APOIOS: Existen diferentes agrupamentos 
e programas de apoio ao alumnado para que poida obter o título de graduado en 
educación secundaria. 

- PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO (PMAR): O 
alumnado que xa repetira un curso e teña dificultades de aprendizaxe non imputables 
á falta de estudo ou esforzo poderá incorporarse a un Programa de mellora da 
aprendizaxe e do rendemento de 1 ou 2 anos para cursar 2º e/ou 3º de ESO.  

- PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB): Se xa se cursache 2º de 
ESO e non conseguiche aprobar o curso,  podes cursar un Programa de Formación 
Profesional Básica e despois continuar estudos por esa vía. 

- EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA): Cando teñas 18 anos, en caso de non 
acadar o título de ESO podes acceder á modalidade de Adultos para facer os cursos 
que che quedaran por aprobar de ESO. Nesta modalidade non hai límite de tempo 
para acadar o título. Os catro cursos da ESO comprímense en dous, de tal xeito que no 
1º ano cúrsase 1º e 2º de ESO en dous cuadrimestres, e no 2ª ano cúrsase 3º e 4º  
noutros dous cuadrimestres.  

- Excepcionalmente poden acceder á ESA (Educación Secundaria de Adultos) os maiores 
de 16 anos se teñen un contrato de traballo.  

- PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO: Outra vía para seguir estudando é 
presentarse á proba de acceso a ciclos de grao medio para maiores de 17 anos. Se 
superas esta proba, ainda que non obterás o título de ESO, poderás solicitar praza nun 
Ciclo de Formación Profesional de Grao Medio. Este exame celébrase todos os anos no 
mes de maio, é tipo test e avalía contidos básicos de materias de 3º e 4º de ESO.  
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Que podo estudar despois da ESO? 

 

 
 
 

Itinerarios despois da ESO 
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Que son os Programas de Formación Profesional Básica 

Son ciclos de formación profesional dirixidos a alumnos entre 15 

e 17 anos que, por diferentes circunstancias, non obtiveron o 

título de graduado en educación secundaria (ESO) e están en 

risco de abandonar a ESO sin o título.  

Proporcionan unha formación básica e profesional vinculada ás distintas especialidades das 

distintas familias profesionais.  

Teñen unha duración de dous cursos.  

Algúns ciclos de FP Básica son impartidos en dous centros:  

 Nun Instituto de Educación Secundaria (IES): onde se cursan os módulos formativos 

académicos. 

 Nun Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP): onde se cursa o resto dos 

módulos. Este será o centro de referencia.  

Outros ciclos de FP Básica impártense íntegramente no mesmo Instituto de Educación 

Secundaria.  

Os requisitos de acceso son: 

 1ª Ter entre 15 e 17 anos cumpridos no ano de incorporación ao programa.  
  2ª Non estar en posesión do título de ESO. 
  3ª Ter cursado 3º de ESO e excepcionalmente 2º de ESO.  
 4º Ser recomendado polo equipo docente e polo orientador/a.  
 5º Ter o consentimento do pai/nai/ titor/a legal. 
 

Que módulos se estudan nos programas: 
1. Módulos asociados ás unidades de competencia profesionais. 
2. Módulos formativos comúns e académicos:  

A) Módulo de Comunicación e Sociedade: Lingua Castelá, Lingua Galega, Lingua 
Estranxeira e Ciencias Sociais. 

B) Módulo de Ciencias Aplicadas: Matemáticas aplicadas ao contexto persoal e de 
aprendizaxe dun campo profesional. 

3. Módulo de Formación en Centros de Traballo.  
 

As especialidades que se ofertan son as seguintes: 

FAMILIA PROFESIONAL CICLO DE FP BÁSICA 

Administración e xestión Servizos administrativos  

Agraria Agroxardinaría e composicións florais 
 Actividades agropecuarias 
Aproveitamentos forestais 

Artes gráficas Artes gráficas  

Comercio e márketing Servizos comerciais  

Electricidade e electrónica Electricidade e electrónica 
Instalacións  eletrotécnicas e mecánica 

Edificación e obra civil Reforma e mantemento de edificios  

Fabricación mecánica   Fabricación e montaxe 
   Fabricación de elementos metálicos 

http://www.edu.xunta.es/fp/servizos-administrativos
http://www.edu.xunta.es/fp/agroxardinaria-composicions-florais
http://www.edu.xunta.es/fp/actividades-agropecuarias
http://www.edu.xunta.es/fp/aproveitamentos-forestais
http://www.edu.xunta.es/fp/artes-graficas
http://www.edu.xunta.es/fp/servizos-comerciais
http://www.edu.xunta.es/fp/electricidade-electronica
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo%252FBELE02
http://www.edu.xunta.es/fp/reforma-mantemento-edificios
http://www.edu.xunta.es/fp/fabricacion-montaxe
http://www.edu.xunta.es/fp/bfme02
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Hostalaría e turismo 
 

Cociña e restauración 
Aloxamento e lavandaría 
Actividades de panadaría e pastelería 

Informática e comunicacións 
 

Informática e comunicacións 
Informática de oficina 

Instalación e mantenemento Mantenemento de vivendas 

Imaxe persoal Peiteado e estética  

Industrias alimentarias  Industrias alimentarias 

Madeira, moble e cortiza Carpintaría e moble  

Marítimo-pesqueiras  Actividades marítimo-pesqueiras 

Servizos socioculturais e á comunidade Actividades domésticas e limpeza de edificios  

Téxtil, confección e pel 
 

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel 
Tapizaría e cortinaxe 

Transporte e mantemento de vehículos Mantemento de vehículos 
Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo 

Vidro e cerámica Vidraría e olaría  

 
Que saídas teñen estes programas: 

- Obtense o título Profesional Básico da familia profesional correspondente, cuxa 
competencia profesional será o nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións 
Profesionais.  

- Este título dá acceso directo aos ciclos de Formación Profesional de grao Medio. 
- Título de ESO: Os alumnos/as que superen o ciclo de FPB poderán obter o título de ESO 

sempre e cando o equipo docente considere que acadou as competencias 
correspondentes.  

- Acceso á Educación Secundaria de Adultos: Se superas os módulos comúns e 
académicos podes obter a validación dos ámbitos de ESA e obter así o título de ESO.  

- No caso de non obter o título de FP Básica obterase unha certificación académica onde 
constarán os módulos superados.  

- O título de FP Básica ten os mesmos efectos laborais que o título de ESO e capacitará 
para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención. 

Que hai que facer para matricularse nestes programas? 
Presentar unha única solicitude de admisión, asinada pola persoa solicitante xunto coa 
seguinte documentación: 

 Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos 
datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas. 

 Comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o anexo IV, no 
caso  de alumnado que fose proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos. 

 Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola 
reserva para persoas con discapacidade. 
 

Se desexas cursar un ciclo de Formación Profesional Básico e crees que cumpres os requisitos 
contacta co teu Departamento de Orientación o antes posible.  
 
Este foi o calendario do curso actual 19/20, pero haberá que estar atento ao novo 
calendario para o curso 20/21:  

http://www.edu.xunta.es/fp/cocina-restauracion
http://www.edu.xunta.es/fp/aloxamento-lavandaria
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo%252FBHOT03
http://www.edu.xunta.es/fp/informatica-comunicacions
http://www.edu.xunta.es/fp/informatica-oficina
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/BIMA01
http://www.edu.xunta.es/fp/peiteado-estetica
http://www.edu.xunta.es/fp/industrias-alimentarias
http://www.edu.xunta.es/fp/carpintaria-moble
http://www.edu.xunta.es/fp/actividades-maritimo-pesqueiras
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo%252FBSSC01
http://www.edu.xunta.es/fp/arranxos-reparacion-artigos-textiles-pel
http://www.edu.xunta.es/fp/tapizaria-cortinaxe
http://www.edu.xunta.es/fp/mantemento-vehiculos
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo%252FBTMV02
http://www.edu.xunta.es/fp/vidraria-olaria
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/5000
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 Presentación de solicitudes: do 2 ao 12 de setembro ás 13.00 horas. 

 Publicación, nos centros educativos, das listaxes de alumnado admitido e non 
admitido: 13 de setembro 

 Matriculación: do 13 ao 20 de setembro. 

Programas de FP Básica para alumnos con NEE (Necesidades Educativas Especiais): 
Nos centros de Educación Especial ofértanse Programas Formativos para alumnos con NEE. 
Trátase de programas adaptados ás necesidades dos alumnos, onde poderán cursar módulos 
profesionais dun título de FP Básica, e módulos de formación adaptados ás súas necesidades.  

 

Que estudos se poden realizar co título de Graduado en Educación Secundaria 

O título de graduado en educación secundaria permite acceder: 

 Aos ciclos de formación profesional de grao medio. 

 Ao bacharelato. 

 Ás ensinanzas de Réxime Especial.  
 

Que é a Formación Profesional 

 

Ensinanzas que capacitan para o exercicio dunha profesión utilizando con autonomia e 
eficacia os instrumentos e técnicas que Ile son propios. Duran dous cursos e organízanse en 
ciclos de grao básico, medio superior. 

Están conformados por unha serie de módulos de formación teórico-práctica mediante os que 
se adquiren as competencias propias do título. 

No segundo curso, o alumnado ten que realizar un módulo de “formación en centros de 
traballo”  (FCT – prácticas na empresa). A FCT complementa as competencias profesionais 
adquiridas no centro educativo e permite o contacto co mundo das empresas e co mercado 
laboral. É esencial para lograr unha formación profesional adecuada, así como para favorecer 
a inserción laboral.  

A superación de todos os módulos dun ciclo permite a obtención do título de técnico ou 
técnico superior, según se cursara un título de grao medio ou superior.  

O título posibilita a incorporación ao mundo laboral cunha formación que permitirá traballar 
como autónomo ou como asalariado, cunha cualificación profesional suficiente para o 
desempeño dunha  profesión. 

Para acceder ós ciclos formativos de grao medio débese ter o título de ESO, un título de 
Formación Profesional Básica,  ou superar unha proba de acceso para mariores de 17 anos. 

Para acceder ós de grao superior débese cursar previamente un ciclo medio, un bacharelato 
ou superar unha proba de acceso para maiores de 19 anos.  

http://www.google.es/imgres?q=formaci%C3%B3n+profesional&um=1&hl=es&biw=1366&bih=671&tbm=isch&tbnid=5QW6ALvqYhuH9M:&imgrefurl=http://www.tafadycursos.com/forum/15-77-1&docid=xDMxX0VhoV4QUM&imgurl=http://www.tafadycursos.com/_fr/0/4066001.png&w=398&h=289&ei=HQxxUeShAYOQ7Ab9sIGQAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:47,s:0,i:229&iact=rc&dur=1766&page=3&tbnh=111&tbnw=153&start=42&ndsp=22&tx=96&ty=81
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Despois dun ciclo superior pódese acceder aos graos universitarios.  

Hai máis de 100 títulos de FP diferentes  organizados en familias profesionais. Dentro de cada 
familia ofértanse ciclos de grao medio e de grao superior.   

 

 

 

 
  

Oferta de Ciclos de Formación Profesional de grao Medio e grao Superior: 
Familias de Formación Profesional Oferta de Ciclos Medios (CM)  

e Ciclos Superiores (CS) 

Agraria 
Xestión e organización de empresas agropecuarias e 
dos recursos naturais e paisaxísticos. 

CM Produción agrotecnolóxica 
CM Produción agropecuaria 
CM Xardinería e floraría 
CM Aproveitamento e  Conservación do Medio 
Natural. 

CS Paisaxismo e medio rural. 
CS Gandaría e asistencia en sanidade animal.  
CS Xestión Forestal e do medio natural 

Actividades Físicas e Deportivas 
Condución e animación de actividades físico – 
deportivas. 

CM Condución de actividades físico – deportivas no 
medio natural 

CS Animación de Actividades Físicas e Deportivas. 
CS Acondicionamento físico 

Artes Gráficas 
Actividade produtiva de preparación de orixinais, 

CM Preimpresión dixital 
CM Impresión en artes gráficas. 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

- 2 cursos de duración 
- Acceso ao mundo laboral 
- Organizados en familias 

profesionais. 

CICLOS DE GRAO  
BÁSICO (FP Básica) 

CRITERIOS DE ACCESO: 
- Entre 15 e 17 anos. 
- Non ter superada a 

ESO 
- Ser proposto polo 

equipo docente 

CICLOS DE GRAO 
MEDIO (FP GM) 

ACCESO POR:  
- Ciclo de FP Básica 

- Título ESO (Ensinos 
aplicados). 

- Proba de acceso con  
17 anos. 

 
 
 

CICLOS DE GRAO 
SUPERIOR (FP GS) 

ACCESO POR: 
- Ciclo de FP GM 

- Título Bacharelato 
- Proba de acceso con 

19 anos. 

ACCESO A GRAOS UNIVERSITARIOS 
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tratamento de textos e imaxes, preparación da forma 
impresa, impresión en huecograbado, offset, 
serigrafía e flexografía, encadernación, manipulado 
de papel, cartón e outros materiais. 

CS Deseño e xestión da produción gráfica. 
CS Deseño e edición de publicacións impresas e 
multimedia.   

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. 

CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas. 
CM Mantemento e control de maquinaria de 
buques e embarcacións.  
CM Cultivos acuícolas.  
CM Navegación e pesca de litoral. 

CS Transporte marítimo e pesca de altura. 
CS Acuicultura.  
CS Organización do mantemento de maquinaria de 
buques e embarcacións.  

Administración e Xestión 
Administración e xestión en calquera sector de 
actividade económica, entidades financeiras e de 
seguros, e na administración pública.  

CM Xestión administrativa 

CS Administración e finanzas. 
CS Asistencia á dirección. 

Comercio e Marketing 
Actividade produtiva de departamentos comerciais, 
comercio independente (ó por maior e ó por menor), 
comercio integrado e asociado, axencias comerciais, 
xestión do transporte, servizos ó consumidor. 

CM Actividades comerciais 
CM Comercialización de produtos alimentarios 

CS Transporte e loxística  
CS Márketing e publicidade  
CS Xestión de vendas e espazos comerciais  
CS Comercio Internacional  

Imaxe e Son 
Fotografía, cine, vídeo, publicidade, radio, televisión, 
espectáculos e axencias de noticias. 

CM Vídeo Dis-jokey e son. 

CS Animación 3D, xogos e contornos. 
CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe. 
CS Son para a audiovisuais e espectáculos. 
CS Produción de audiovisuais e espectáculos. 
CS Realización de proxectos audiovisuais e 
espectáculos. 

Edificación e Obra Civil 
Construción de edificios industriais, comerciais, de 
servicios e de vivendas, así como de aeroportos, 
carreteras, obras marítimas e hidráulicas, obras 
subterráneas, ferrocarriles, conducións liñais de 
fluídos e a súa rehabilitación. 

CM Obras de interior, decoración e rehabilitación 
CM Construción 

CS Proxectos de obra civil. 
CS Proxectos de edificación  
CS Organización e control de obras de construción. 

Electricidade e Electrónica 
Equipos e instalacións 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. 

CM Instalacións eléctricas e automáticas 
CM Instalacións de telecomunicacións 

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados.  
CS Sistemas de telecomunicación e informáticos. 
CS Mantemento electrónico. 
CS Automatización e robótica industrial. 

Enerxía e Auga 
Sector enerxético, avaliando e inspeccionando a 
eficiencia das instalación de enerxía  e auga dos 
edificios, xestionando a montaxe e mantemento das 
instalación térmicas. 

CM Redes e estacións de tratamento de augas 

CS Eficiencia enerxética e Enerxía Solar Térmica 
CS Enerxías renovables 
CS Centrais eléctricas 

Fabricación Mecánica 
Construción de maquinaria e equipos mecánicos. 
Fabricación de productos metálicos. 

CM Mecanizado. 
CM Soldadura e caldeiraría. 

CS  Construccións metálicas. 
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Fabricación de instrumentos de previsión, óptica e 
similares. 
Construción de material de transporte (naval, 
ferrocarril, aeronaves, bicicletas, motocicletas, 
automóviles, camións, autobuses, maquinaria de 
obras públicas, …). 
Construción de maquinaria eléctrica, etc. 
Fabricación e reparación de productos metálicos 
estruturais, grandes depósitos e calderería grosa, 
estruturas asociadas á construción de maquinaria. 
Todo o sector de produción de bens de equipo. 

CS Programación da producción de fabricación 
mecánica.  
CS Deseño en Fabricación Mecánica. 
CS Programación da produción en moldeamento 
de metais e polímeros 

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 servizos turísticos e viaxes. 
Manipulación, preparación, conservación e 
presentación de toda clase de alimentos de productos 
de panadería, pastelería e repostería. 

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.  

Imaxe Persoal 
Perrucaría, estética persoal, caracterización e asesoría 
de imaxe persoal. 

CM Estética e beleza. 
CM Peiteado e cosmética capilar. 

CS Etética integral e benestar.  
CS Estilismo e dirección de peiteado. 
CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa. 
CS Caracterización e maquillaxe 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. 

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. 

Informática e Comunicacións 
Instalación e mantemento de productos informáticos. 
Creador, programador de programas informáticos. 

CM Sistemas microinformáticas en rede 

CS Administración de sistemas informáticos en 
rede.  
CS Desenvolvemento de aplicacións 
multiplataforma. 
CS Desenvolvemento de aplicacións web. 

Instalación e Mantemento 
Montaxe e mantemento 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. 
Montaxe e mantemento da maquinaria da fabricación 
de productos metálicos, para o traballo da madeira, 
da fabricación do material de transporte (ferrocarril, 
aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóbiles, 
camións, etc.), maquinaria eléctrica, etc., e en xeral. 

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 Mantemento de instalación térmicas e de 
fluídos. 
CS Prevención de  riscos profesionais  

Madeira, Moble e Cortiza CM Carpintería e moble  
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Aserrado e preparación industrial da madeira e o 
corcho. 
Fabricación de produtos semielaborados 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. 

CM Instalación e amoblamento 

CS Deseño e amoblamento  

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. 

CM Operacións de Laboratorio 
CM Planta química 

CS  Laboratorio de análise e control de calidade 
CS Química ambiental 
CS Química industrial 
CS Fabricación de produtos farmacéuticos, 
biotecnolóxicos e afíns.  

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, servizos xerais 
ou centrais e productos sanitarios. 

CM Coidados auxiliares de enfermería 
CM Farmacia e parafarmacia 
CM Emerxencias sanitarias  

CS Anatomía patolóxica e citoloxía  
CS Dietética  
CS Documentación e administración sanitarias  
CS Hixiene bucodental  
CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear 
CS Laboratorio clínico e biomédico 
CS Próteses dentais  
CS Radioterapia e dosimetría 
CS Saúde ambiental  
CS Audioloxía protésica 
CS Ortoprótese e produtos de apoio 

Seguridade e ambiente 
CM Emerxencias e protección civil 

CS Educación e control ambiental 

Servizos 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, braille.... 

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 

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. 

CM Confección e moda 

CS Patronaxe e moda   
CS Vestiario a medida e de espectáculos 

Transporte e mantemento de Vehículos 
Mantemento de vehículos, automóbiles, 

CM Carrozaría 
CM Electromecánica de vehículos automóbiles 
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motocicletas, maquinaria agrícola e tractores, 
maquinaria de construcción e obras públicas, así 
como inspección técnica de vehículos. 

CM Electromecánica de maquinaria 
CM Mantenemento de estruturas de madeira e 
moblaxe de embarcacións de recreo. 

CS Automoción 
CS Mantenemento aeromecánico 

 

 
 

Acceso á FP mediante proba 

Lembra que as persoas que non posúan os requisitos académicos poden acceder mediante a 
superación dunha proba de acceso.  
As condicións que se deben cumplir para presentarse son: 

 Para a proba de acceso os ciclos de grao medio é necesario ter 17 anos e non posuír 
os requisitos de acceso directo (título de FP Básica ou título de ESO) 

 Para a proba de acceso os ciclos de grao superior, é necesario ter 19 anos e non posuír 
os requisitos de acceso directo (título de FP GM ou título de Bacharelato) 

A proba de acceso a Ciclos de Grao Medio 

Esta proba está pensada para os que non acadan o título da ESO pola via ordinaria ou por 
adultos e desexan acceder a un Ciclo de formación profesional de grao Medio.  Poden 
presentarse a unha proba que, unha vez superada, obtense un certificado que permite o 
acceso a calquera Ciclo de Grao Medio. Non se obtén o título de ESO. Así que despois de 
superar a proba é necesario cursar un ciclo e superalo para poder acadar unha titulación 
académica. A proba por si sola non che da ningún título.  

Para poder presentarse hai que cumprir 17 anos no ano en que se celebran as probas. 
Celébrase unha convocatoria cada ano.  

En que  cons iste  a  proba?  

Consistirá tres partes: 
 1ª parte:  sociolingüística  (con exercicios sobre contidos  de lingua e literatura 

española, de lingua e literatura galega e de ciencias sociais). 
 2ª parte: de contidos de tipo científico – técnico (con exercicios sobre contidos 

de Ciencias da Natureza e Tecnoloxía). 
 3ª parte: de contidos matemáticos.  

Os contidos das probas refírense ás  materias de 3º e 4º de ESO.  

Que nota hai  que  acadar?  

Para a superación da proba hai que acadar unha cualificación mínima de 5 como nota media 
das tres partes.  Para realizar a media hai que acadar un mínimo de catro puntos en unha das 
tres partes.  
  

Que é o bacharelato e que título proporciona 

Etapa educativa non obrigatoria de dous anos de duración á cal se accede co título de 
graduado en educación secundaria. 
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Existen tres modalidades (Ciencias, Artes, Ciencias Sociais e Humanidades) con materias 
diferentes en cada modalidade. 

Cúrsanse materias troncais (xerais e opcionais), materias específicas e materias de libre 
configuración. 

As materias troncais e obrigatorias a calquera modalidade son: lingua castelá e literatura, 
lingua galega e literatura, lingua estranxeira, filosofía, educación física, historia de españa.  

As modalidades e as súas materias específicas son as seguintes: 

1. Artes. Poderás escoller un itinerario de artes plásticas ou de artes musicais. As 
materias que se imparten son, dependendo de un ou outro itinerario: Cultura 
audiovisual, Debuxo artístico e Debuxo Técnico, Historia da Arte, Análise musical, 
Anatomía aplicada, Linguaxe e práctica musical,  Artes Escénicas, Deseño, Historia da 
música e da danza, … .  

2. Ciencias, coas seguintes materias para escoller: matemáticas, física e química, bioloxía, 
xeoloxía, debuxo técnico, tecnoloxía industrial, ciencias da terra e do medioambiente, 
cultura científica, … .  

3. Humanidades e Ciencias Sociais, con materias tamén para escoller entre: historia do 
mundo contemporáneo, historia da arte, historia da filosofía, economía, matemáticas 
aplicadas ás ciencias sociais, grego, latín, literatura universal… .  
 

Cada modalidade está relacionada con determinados estudos académicos posteriores. 

Trala superación de todas as materias que se cursan nesta etapa obtense o título de 
bacharelato. 

O título permite o acceso aos ciclos formativos de grao superior e á universidade previa 
superación dunha proba de acceso (denominada Avaliación de Bacharelato para o acceso á 
Universidade - ABAU).  

 

 

 

 

 

III. AS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS: 
 

 A universidade é unha institución de educación superior onde se imparten  as 

ensinanzas oficiais de maior nivel dentro do sistema educativo español. 

 Un grao universitario dura en xeral 4 anos.  

 Permiten o acceso ao mundo laboral cunha titulación de nivel superior.  
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Que títulos universitarios hai 

Hai cinco grandes ramas de coñecemento e moitos títulos dentro de cada rama:  

 Rama de Ciencias: Bioloxía, Bioquímica, Biotecnoloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do 
Mar, Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos, Física, Matemáticas, Química, Nanociencia.  

 Rama de Ciencias da saúde: Mediciña, Enfermería, Podoloxía, Veterinaria, Fisioterapia, 
Odontoloxía, Nutrición humana e dietética, Farmacia, Logopedia, Psicoloxía, Óptica, Terapia 
ocupacional, ... . 

 Rama Ciencias Sociais e xurídicas: Dereito, Relacións Laborais, Administración de 
empresas, Economía, Administración Pública, Biblioteconomía e Documentación, Ciencias 
actuariais e financieiras, Mestre, Publicidade e Relacións Públicas, Xornalismo, Ciencias 
Políticas, Turismo, Comercio e Márketing, Comunicación Audiovisual, Deporte e Educación 
Física, Traballo social, Educación Social, Pedagoxía, Socioloxía, Xestión Industrial da moda, 
Criminoloxía, ... . 

 Enxeñarías e Arquitectura: Arquitectura e moitas enxeñarías como a de camiños e portos, 
a de obras públicas, aeronáutica, agraria, forestal, da electricidade, naval, informática, 
deseño industrial, telecomunicacións, minas, química industrial, Paisaxe, Enerxía, Náutica, 
Enxeñaría de datos, aeroespacial, biomédica, robótica, ... .  

 Artes e Humanidades: Filoloxía, Traducción e interpretación , Linguas estranxeiras, Historia, 
Historia da Arte, Belas artes, Restauración, Arte Dramática, Antropoloxía, Filosofía, 
Xeografía, Xestión dixital da información e documentación, … .  

  
As modalidades de bacharelato, en xeral, relaciónanse con estas ramas de coñecemento.  
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Requisitos para acceder á universidade 

Débese ter o título de Bacharelato e superar unha proba de acceso (denominada ABAU)  ou ter 
un título de Técnico Superior (FP de grao superior). 

 
 

IV. AS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL: 

Despois de estudar ESO ou Bacharelato tamén podes estudar ensinanzas de réxime especial. 
Proporcionan unha formación específica para garantir a cualificacion dos futuros profesionais 
da música, a danza, os idiomas, a arte dramática, as artes plásticas e o deseño e as ensinanzas 
deportivas. Estas ensinanzas comprenden os seguintes estudos: 

 
 

As ensinanzas de música e danza 

As ensinanzas de música e de danza están dirixidas á formación de profesionais e teñen as 

seguintes saidas profesionais: interpretación, docencia, creación e investigación. 

Tamén están dirixidas a  afeccionados, a quenes se Iles ofrece unha formación teórico-

práctica. Pódense cursar a calquera idade nas escolas e conservatorios de Música e Danza. 

Para acceder precisas  superar unha proba de aptitudes.  

Organízanse en tres graos (elemental, profesional e superior) e son 14 cursos en total.  

Nas escolas e conservatorios de música podes estudar case calquera instrumento: arpa, cante 

flamenco, canto, clarinete, clave, contrabaixo, fagot, flauta travesera, flauta de pico, guitarra 

flamenca, instrumentos de corda pulsada do renacemento e barroco, oboe, órgano, 

percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, tuba, viola, viola de gamba, violín e violoncello. 

Nas escolas e conservatorios de danza podes estudar algunha destas especialidades: Danza 

clásica, española e contemporánea.  

As ensinanzas de  idiomas 

Inclúen as ensinanzas das linguas cooficiais do estado e as ensinanzas de linguas estranxeiras.  

Impártense, con caracter xeral, nas Escolas Oficiais de Idiomas e en institutos de educación 

secundaria autorizados. Pódense cursar en tres modalidades: presencial (asistindo a clase, 

libre (superar os exames libres), a distancia (con asistencia sólo a titorías para practicar a 
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conversa).  

Constan de tres niveis de dous cursos cada un. En total son 6 cursos. Cada dous cursos pódese 

acadar un certificado.  Podes estudar moitos idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Italiano, 

Portugués, Galego, Árabe, Xaponés, ... . 

Para acceder precisas ter 16 anos, en caso de que desexes estudar a túa primeira lingua 

estranxeira de ESO, e  14 anos se é para estudar un idioma diferente. 

Hoxe en día para acceder a moitos traballos debes acreditar que tes superaros determinados 

certificados oficiais dalgunha lingua estranxeira.  

 

As ensinanzas deportivas 

Son ensinanzas dirixidas a formar adestradores.  

Existen diversas especialidades deportivas: Fútbol, Fútbol sala, Deportes de inverno (esquí, 

snowboard), Deportes de montaña e escalada, Atletismo, Baloncesto, Balonmán, Hípica, 

Salvamento e socorrismo, Mergullo deportivo, Judo e defensa persoal, Vela, Piragüismo.  

Organízanse en dous ciclos que duran tres cursos en total. Para acceder ao 1º curso precisas o 

o título de ESO e superar unha proba de aptitudes deportivas.  

 

As ensinanzas de artes plásticas e deseño 

Ofrecen unha formación técnica e unha formación artística que proporcionan unha 

cualificación profesional. 

Comprenden un conxunto de ciclos formativos de grao medio e grao superior organizados en 

módulos profesionais.  

As especialidades que podes estudar son: Escultura, deseño de interiores, xoiería, artes 

aplicadas ao libro, cerámica, artes aplicadas á indumentaria, deseño industrial, deseño gráfico, 

artes aplicadas ao muro, esmaltes artísticos, textiles artísticos, arte floral, vidrio artístico. 

Para acceder a elas, ademais de posuír o título de ESO  ou Bacharelato, precisas superar unha 

proba de aptitudes plásticas.  

 

Outros estudos artísticos 

 Os estudos superiores da especialidade de Conservación e Restauración de Bens 
Culturais (para ser restaurador de obras de arte).  

 As ensinanzas superiores de Arte Dramática (para ser actor /actriz ou director/a de 
cine). 

 Os estudos superiores de Deseño, que inclúen tres especialidades: Deseño de 
Productos, Deseño de Interiores, Deseño Gráfico, Deseño de Moda. 

Para acceder a todos estes estudos precisas acadar o título de Bacharelato, o máis 
recomendable é o bacharelato de Artes. 
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V. CONTIDOS DAS MATERIAS DE 3º DE ESO: 
 

Matemáticas Académicas 

Materia deseñada para continuar estudos postobrigatorios de bacharelato. O alumnado que 
curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades de pensamento 
matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar 
matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de 
proporcionar necesaria solucións prácticas a estes. Tamén debe valorar as posibilidades de 
aplicación práctica do coñecemento matemático tanto para o enriquecemento persoal como 
para a valoración do seu papel no progreso da humanidade. Os contidos organízanse entorno 
aos seguintes bloques: 

 Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 Números e álxebra 

 Xeometría 

 Funcións 

 Estatística e probabilidade 

Matemáticas Aplicadas 

O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades de 
pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así 
como de proporcionar solucións prácticas a estes, cun enfoque eminentemente práctico 
dirixido a proporcionar recursos e competencias que permitan ao alumnado continuar estudos 
de formación profesional. Os contidos organízanse entorno aos seguintes bloques: 

 Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 Números e álxebra 

 Xeometría 

 Funcións 

 Estatística e probabilidade 
Como ves os contidos das dúas opcións de matemáticas son os mesmos, pero en matemáticas 
aplicadas traballaralos de xeito máis práctico e en matemáticas académicas traballarás os 
contidos con máis afondamento.  

Cultura Clásica 

Ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo das civilizacións grega e latina 
nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico, de xeito que 
poida tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura 
occidental, e comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que a definen.  
A materia de Cultura Clásica supón unha vía de achegamento ó noso patrimonio cultural, que 
se aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como nas 
manifestacións máis inmateriais da cultura grecorromana, como o pensamento, as crenzas, a 
mitoloxía, a estética e a ética. 
 
Bloques de contidos:  
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 Xeografía 

 Historia 

 Mitoloxía, Arte 

 Sociedade e vida cotiá 

 Lingua e literatura 

 Pervivencia na actualidade.  
 

Valores éticos 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos:  
- A dignidade da persoa 
- A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 
- A reflexión ética 
- A xustiza e a política 
- Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e 

outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 
- Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

 En 1º ESO traballan o referido á personalidade e á súa constitución, a ineludibilidade 

dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política.  

 En 2º ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as 

grandes pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias 

entre o campo da ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o concepto de 

xustiza ocupa un papel central.  

 En 3º ESO, os temas atinxen á configuración da vida social e política, pondo como 

criterio ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a 

conforman, e vendo que tanto a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía 

de Galicia se axustan a este criterio e o enriquecen.  

 No 4º ESO retómanse desde un nivel de afondamento superior, todos os temas que 

foron xurdindo nos cursos previos. 
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1. Que podo estudar despois da ESO? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
2. Se non acado o título de ESO, que opcións teño para seguir estudando? 
..................................................................................................................... ............................ 
..................................................................................................................... ............................ 
 
3. Cales son os requisitos para acceder a un Programa de Formación Profesional Básico? 
..................................................................................................................... ............................ 
..................................................................................................................... ............................ 
 
4. Cales son os requisitos para acceder a un título de FP de grao medio? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
5. Cales son os requisitos para acceder a un título de FP de grao superior? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
6. Se quero estudar Educación Secundaria na modalidade de Adultos, cantos anos teño que 
ter cumpridos? 
........................................................................................................................... ........................ 
 
7. Cales son os requisitos para acceder ó bacharelato? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
8. Que modalidades hai de bacharelato? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
9. Co título de bacharelato que podo estudar despois? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
10. Investiga e escribe os ciclos de FP que se  imparten no teu instituto: 

 
 
 

 
COMPROBA  

O QUE SABES 
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11. Investiga e escribe que modalidades de bacharelato se imparten no teu centro: 

 
 
 

 
12. Marca con X as materias que  vas a escoller en 3º de ESO: 
 

Marca unha: 
 
..... Matemáticas aplicadas 
   
..... Matemáticas académicas 
 

Marca unha:  
 
.... 2ª lingua estranxeira (Francés) 
 
.....Cultura Clásica 
 

Marca unha: 
 
.... Relixión 
 
.... Valores éticos 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://monicadizorienta.blogspot.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://monicadizorienta.blogspot.com/

