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1. Modalidades de bacharelato preferentes e materias 
vinculadas para ciclos formativos de grao superior 

En relación coa preferencia no acceso a ciclos formativos de grao superior, as modalidades de 

bacharelato establecidas nas distintas leis orgánicas de educación terán a mesma consideración, 

segundo se resume na seguinte táboa. 

 

Modalidades bacharelato LOXSE Modalidades bacharelato LOE Modalidades bacharelato LOMCE 

 Tecnoloxía 

 Ciencias da natureza e da saúde 

 Ciencias e tecnoloxía  Ciencias 

 Humanidades e ciencias sociais  Humanidades e ciencias sociais  Humanidades e ciencias sociais 

 Artes  Artes  Artes 

 

A relación de modalidades de bacharelato preferentes e materias vinculadas figura no real de-

creto polo que se establece cada título de formación profesional de grao superior. 

Nas táboas deste documento recóllense as modalidades de bacharelato e materias vinculadas 

que teñen preferencia para o acceso aos títulos vixentes de formación profesional de grao supe-

rior no caso de que o número de persoas solicitantes supere o número de prazas ofertadas. 
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1.1 Títulos LOXSE 

Modalidades preferentes e materias vinculadas do bacharelato para o acceso a ciclos 
formativos de grao superior establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de ou-
tubro, de ordenación xeral do sistema educativo. 

Relación de ciclos LOXSE con oferta para o curso 2019-2020. 

 

Familia profesional 
LOXSE 

Ciclos de grao superior Modalidades de bacharelato 

LOXSE 

Materias de bacharelato 

Mantemento e servizos á 
produción 

CS17004 Prevención de riscos profesionais Ciencias da natureza e da saúde 

Humanidades e ciencias sociais  

Tecnoloxía 

  

Química CS18002 Química ambiental Ciencias da natureza e da saúde  

Tecnoloxía 

Química 

Sanidade CS19003 Dietética Ciencias da natureza e da saúde Bioloxía 

CS19002 Saúde ambiental Ciencias da natureza e da saúde  

Tecnoloxía 

Ciencias da terra e do ambiente 
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1.2 Títulos LOE 

Modalidades preferentes e materias vinculadas do bacharelato para o acceso a ciclos 
formativos de grao superior establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de ma-
io, de educación. 

Familia profesional Ciclos de grao superior Modalidades de bacharelato 

LOMCE 

Materias de bachare-
lato 

Actividades físicas e 
deportivas  

CSAFD01 Ensinanza e animación sociodeportiva Calquera modalidade de bacharelato  

CSAFD02 Acondicionamento físico Calquera modalidade de bacharelato  

Administración e xestión CSADG01 Administración e finanzas Humanidades e ciencias sociais  

CSADG02 Asistencia á dirección Humanidades e ciencias sociais  

Agraria CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural Ciencias  

CSAGA02 Paisaxismo e medio rural Ciencias  

CSAGA03 Gandaría e asistencia en sanidade animal Ciencias  

Artes gráficas CSARG01 Deseño e edición de publicacións impresas e 
multimedia 

Ciencias 

Artes 

 

CSARG02 Deseño e xestión da produción gráfica Ciencias 

Artes 

 

Artes e artesanías CSART01 Artista de fallas e construción de escenografías Artes  

Comercio e márketing  CSCOM01 Transporte e loxística Humanidades e ciencias sociais  

CSCOM04 Márketing e publicidade Humanidades e ciencias sociais  

CSCOM02 Comercio internacional Humanidades e ciencias sociais  

CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais Humanidades e ciencias sociais  

Edificación e obra civil  CSEOC01 Proxectos de edificación Ciencias 

Artes 

 

CSEOC02 Proxectos de obra civil Ciencias 

Artes 

 

CSEOC03 Organización e control de obras de construción Ciencias  

Electricidade e electróni-
ca  

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciencias  

CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciencias  

CSELE03 Automatización e robótica industrial Ciencias  

CSELE04 Mantemento electrónico Ciencias  

Enerxía e auga CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Ciencias  

CSENA02 Enerxías renovables Ciencias  

CSENA03 Centrais eléctricas Ciencias  

CSENA04 Xestión da auga Ciencias  
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Familia profesional Ciclos de grao superior Modalidades de bacharelato 

LOMCE 

Materias de bacharela-
to 

Fabricación mecánica 

  

CSFME01 Programación da produción en fabricación mecá-
nica 

Ciencias  

CSFME02 Construcións metálicas Ciencias  

CSFME03 Deseño en fabricación mecánica Ciencias  

CSFME04 Programación da produción en moldeamento de 
metais e polímeros 

Ciencias  

Hostalaría e turismo CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos Humanidades e ciencias sociais  

CSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos Humanidades e ciencias sociais  

CSHOT03 Guía, información e asistencias turísticas Humanidades e ciencias sociais  

CSHOT04 Dirección de cociña Ciencias  

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración Ciencias  

Imaxe e son CSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos Ciencias  

CSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectácu-
los 

Ciencias  

CSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos Ciencias  

CSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos Ciencias  

CSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe Ciencias  

Imaxe persoal CSIMP01 Estética integral e benestar Ciencias  

CSIMP02 Estilismo e dirección de peiteado Ciencias 

Humanidades e ciencias sociais 

 

CSIMP03 Asesoría de imaxe persoal e corporativa Ciencias 

Humanidades e ciencias sociais 

 

CSIMP04 Caracterización e maquillaxe profesional Ciencias 

Humanidades e ciencias sociais 

 

Industrias alimentarias CSINA01 Vitivinicultura Ciencias  

CSINA02 Procesos e calidade na industria alimentaria Ciencias  

Industrias extractivas    

Informática e comunica-
cións 

CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede Ciencias  

CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Ciencias  

CSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web Ciencias  

Instalación e mantemento CSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións 
térmicas e de fluídos 

Ciencias  

CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Ciencias  

CSIMA03 Mecatrónica industrial Ciencias  
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Familia profesional Ciclos de grao superior Modalidades de bacharelato 

LOMCE 

Materias de bacharela-
to 

Madeira, moble e cortiza  CSMAM01 Deseño e amoblamento Ciencias 

Artes 

 

Marítimo-pesqueira  

 

CSMAP02 Transporte marítimo e pesca de altura Ciencias  

CSMAP01 Acuicultura Ciencias  

CSMAP03 Organización do mantemento de maquinaria de 
buques e embarcacións 

Ciencias  

Química CSQUI02 Química industrial Ciencias Química 

CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade Ciencias Química 

CSQUI03 Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnoló-
xicos e afíns 

Ciencias  

Sanidade CSSAN01 Audioloxía protésica Ciencias  

CSSAN02 Próteses dentais Ciencias  

CSSAN06 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico Ciencias  

CSSAN09 Hixiene bucodental Ciencias  

CSSAN08 Documentación e administración sanitarias Ciencias 

Humanidades e ciencias sociais 

 

CSSAN04 Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear Ciencias  

CSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico Ciencias  

CSSAN07 Radioterapia e dosimetría Ciencias  

CSSAN03 Ortoprótesis e produtos de apoio Ciencias  

Seguridade e ambiente CSSEA01 Educación e control ambiental Ciencias  

CSSEA02 Coordinación en protección civil e emerxencias Ciencias  

Servizos socioculturais e 
á comunidade 

CSSSC01 Educación infantil Humanidades e ciencias sociais  

CSSSC03 Animación sociocultural e turística Humanidades e ciencias sociais  

CSSSC02 Integración social Humanidades e ciencias sociais  

CSSSC04 Mediación comunicativa Humanidades e ciencias sociais  

CSSSC05 Promoción de igualdade de xénero Humanidades e ciencias sociais  

Téxtil, confección e pel CSTCP01 Patronaxe e moda Ciencias  

CSTCP02 Deseño e produción de calzado e complementos Ciencias 

Artes 

 

CSTCP03 Vestiario a medida e de espectáculos Humanidades e ciencias sociais 

Artes 

 

CSTCP04 Deseño técnico en téxtil e pel Ciencias 

Artes 

 

 

 

 



  

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén infor-

mación de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resol-

verá atendendo á normativa vixente. 

 Páxina 8 de 8 

Edifico Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.es 

Familia profesional Ciclos de grao superior Modalidades de bacharelato 

LOMCE 

Materias de bacharela-
to 

Transporte e mantemen-
to de vehículos 

CSTMV01 Automoción Ciencias  

CSTMV03 Mantemento aeromecánico de avións con motor 
de pistón 

Ciencias  

CSTMV04 Mantemento aeromecánico de avións con motor 
de turbina 

Ciencias  

CSTMV05 Mantemento aeromecánico de helicóptero con 
motor de pistón 

Ciencias  

CSTMV06 Mantemento aeromecánico de helicóptero con 
motor de turbina 

Ciencias  

Vidro e cerámica 

  

CSVIC01 Desenvolvemento e fabricación de produtos cerá-
micos 

Ciencias  

 


