
CADERNO DE
INFORMACIÓN ACADÉMICA

ESO/BACHARELATO

COÑECE O SISTEMA EDUCATIVO

CURSO 2018/2019
IES PAZO DA MERCÉ



[CADERNO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA] 2018 - 2019

Estrutura do Sistema Educativo LOMCE
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/lomce/itinerarios.html

Contido afectado polo Real – Decreto-lei 5/2016 – avaliacións finais EP, ESO, Bacharelato, FP.

2



[CADERNO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA] 2018 - 2019

I. AS ENSINANZAS DE RÉXIME XERAL: 

Etapa educativa obrigatoria. Está dirixida ao alumnado dende os 12 ata os 16
anos. Aínda que se pode permanecer nela ata os 18 anos e excepcionalmente ata os
19. Consta de 4 cursos organizados en dous ciclos: 

Hai  tres  tipos  de  materias: troncais, específicas e  de  libre  configuración
autonómica. O  cuarto curso é  un momento  esencial  para  o  futuro  académico ou
profesional  do  alumnado,  pois  existen  moitas  materias  específicas para  elixir  en
función dos intereses, motivacións e capacidades que cada un teña. As opcións serán
diferentes en función dos estudos posteriores que se desexen cursar. 

 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 

O  alumnado  que  supera  a  ESO  obtén  o  Título  de  Graduado  en  Educación
Secundaria. A LOMCE contempla  unha proba de avaliación final, que de momento
non se vai a levar a cabo.
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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.

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

 As  materias  coa  mesma  denominación  en  diferentes  cursos  da  ESO
consideraranse como materias distintas.

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

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

 Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase aos pais, nais ou titores
legais de cada alumno/a un consello orientador, que incluirá unha proposta do
itinerario máis adecuado a seguir, así como a identificación.

 Se  considérase  necesario,  o  consello  orientador  poderá  incluír  unha
recomendación  sobre  a  incorporación  a  un  Programa  de  Mellora  da
Aprendizaxe e do Rendemento ou a un ciclo de Formación Profesional Básica.

 O consello orientador incluirase no expediente do alumno/a.

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.

PROGRAMAS  DE  MELLORA  DA  APRENDIZAXE  E  DO  RENDEMENTO:  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.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: Se non se logra o título de
graduado  en  educación  secundaria  pódese  cursar  un  Programa  de  Formación
Profesional Básica para evitar incorporarse ao mundo laboral sen cualificación.
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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.

No entorno de As Neves as especialidades que se ofertan son:

LOCALIDADE CICLO FORMATIVO BÁSICO CENTRO EDUCATIVO

A Cañiza Informática de oficina IES da Cañiza

Mantemento de vehículos

As Neves Informática de oficina IES Pazo da Mercé

Ponteareas Agroxardinaría e composicións florais. CIFP A Granxa

Informática de oficina IES do Barral

Electricidade e Electrónica IES Pedra da Auga

O Porriño Informática de oficina IES Pino Manso

Electricidade e electrónica IES Ribeira do Louro

Servizos comerciais
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Salvaterra de Miño Carpintaría e moble IES de Salvaterra de Miño

Vigo Cociña e restauración CIFP Manuel Antonio

Tapizaría e cortinaxe

Mantemento de vehículos CIFP Valentín Paz Andrade

Servizos comerciais IES A Guía

Informática e oficina IES de Teis

Peiteado e estética

Electricidade e electrónica IES Politécnico de Vigo

Electricidade e electrónica IES Ricardo Mella

Servizos administrativos

+ Oferta Centros Privados

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7681

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS: Se tes 18 anos e non acadaches o título
de ESO tamén podes acceder á modalidade de Adultos para facer os cursos que che
quedaran sen aprobar de ESO. Nesta modalidade non hai límite de tempo para acadar
o título. Os 4 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 en outros dous
cuadrimestres.  Excepcionalmente poden acceder á ESA (Educación Secundaria  de
Adultos) os maiores de 16 anos se teñen un contrato de traballo ou causas de saúde.

PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO: Outra vía é presentarse á proba
de acceso a ciclos de grao medio para maiores de 17 anos. Se superas esta proba,
aínda que non obterás o título de ESO, poderás solicitar praza nun Ciclo de Formación
Profesional de Grao Medio.
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Etapa educativa non obrigatoria de dous anos de duración á cal se accede co
Título de Graduado en Educación Secundaria.

Existen tres modalidades, con materias diferentes en cada modalidade.
Cúrsanse  materias  troncais  xerais  (comúns  ás  diferentes  modalidades),

materias troncais de opción, materias específicas, e materias de libre configuración
autonómica, que responden aos intereses do alumnado.
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Esta proba está pensada para os que non acadan o título da ESO pola vía
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, da un certificado
que permite o acceso a calquera Ciclo de Grao Medio. Non dá o título de ESO. Así
que despois de superar a proba é necesario cursar un ciclo e superalo para
poder acadar unha titulación mínima para traballar. 

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

Hai unha convocatoria cada ano.

En que consiste a proba?
Divídese en tres partes:

1ª parte: sociolingüística (con exercicios sobre contidos de lingua e literatura
castelá, 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 saen das 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 en cada parte.

Para + información e ver materiais didácticos e exemplos das probas podes
acceder a http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio.

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio
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Cada modalidade esta relacionada con determinados estudos académicos ou
profesionais posteriores.

Trala superación de todas as materias que se cursan nesta etapa obtense o
Título  de  Bacharelato.  A  LOMCE  contempla  a  realización  dunha  proba  de
avaliación  final  para  poder  obter  o  título,  que  non se  levan a  cabo desde a
publicación do Real Decreto – Lei 5/2016.

O  título  permite  o  acceso  aos  Ciclos  Formativos  de  grao  Superior  e  á
universidade.

Podes ver en ANEXOS a oferta educativa do noso IES:

DOCUMENTOS MATRÍCULA PRÓXIMO CURSO (ANEXOS)
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 Ensinanzas que capacitan para o exercicio dunha profesión
utilizando con autonomía e eficacia os instrumentos e técnicas que Ile son propios.
Duran dous cursos e organízanse en  ciclos de grao medio e  ciclos de grao
superior.

Están  conformados  por  unha  serie  de  módulos de  formación  teórico-practica
mediante os que se adquiren as competencias propias do título. A súa duración
soe ser de 2 cursos.

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, segundo 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,
ou superar un Programa de Formación Profesional Básico, ou superar unha
proba de acceso se cumpres 17 anos.

Para acceder ós de grao superior débese cursar previamente o bacharelato,
superar un Ciclo Formativo de grao medio ou superar unha proba de acceso
se tes 19 anos. Hai máis de 100 títulos de FP diferentes que podes estudar.
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http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais

!  Título Técnico e/ou Técnico Superior e Título de Bacharelato
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O alumnado que estea en posesión do título de técnico ou de técnico superior de formación
profesional e desexe obter o título de bacharel poderá matricularse unicamente materias xe-
rais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida e da materia de Lingua
Galega e Literatura.

O alumnado que estea en posesión do título de técnico das ensinanzas profesionais de mú-
sica ou de danza e desexe obter o título de bacharel poderase matricular unicamente das ma-
terias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida e da materia
de Lingua Galega e Literatura,

http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais
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Como se accede?

REQUISITOS DE ACCESO AOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
(Réxime ordinario)

ACCESO  A  CICLOS  DE
GRAO  MEDIO  (Réxime
Ordinario)

a) Título de ESO (LOE ou LOXSE). 

b) Título de ESO con avaliación final pola opción de ensinan-

zas aplicadas (LOMCE). Non vixente.

c) 2º de BUP cun máximo de dúas materias pendentes nos

dous cursos. 

d) 2º curso de primeiro ciclo experimental da REM. 

e) Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, 

3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso de comúns

experimental. 

f) Título profesional básico. 

g) Módulos obrigatorios dun PCPI. 

i)  Outros  estudos declarados equivalentes,  para  os  efectos

académicos, a algún dos anteriores. 

Tamén poderán acceder aos ciclos formativos de grao medio

de formación profesional as persoas que superasen: 

a) O curso de formación específico para o acceso a ciclos for-

mativos de grao medio (non regulado en Galicia). 

b) A proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou

de grao superior de formación profesional, a proba de acceso

á universidade para maiores de 25 anos ou a proba de acceso

a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensi-

nanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño. 

ACCESO  A  CICLOS  DE
GRAO  SUPERIOR
(Réxime Ordinario)

a) Título universitario. 

b) Título de técnico superior ou de técnico especialista. 

c)  Título  de  bacharelato LOXSE,  de  bacharelato  LOE  ou  de
bacharelato LOMCE. 

d) Certificado de superación de todas as materias do bacharelato
LOMCE. 

e)  COU/PREU/bacharelato  sen  modalidade  ou  outros
equivalentes. 

f) Título de BUP. 

g) Título de técnico.

h)  Outros  estudos  declarados  equivalentes,  para  os  efectos
académicos, a algún dos anteriores. 
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Tamén poderán acceder aos ciclos formativos de grao superior de
formación  profesional  as  persoas  que  superasen  a  proba  de
acceso a  ciclos  formativos  de  grao  superior  de  formación
profesional ou a proba de acceso á universidade para maiores de
25 anos.

REQUISITOS DE ACCESO AOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
(Réxime modular/a distancia)

ACCESO  A  CICLOS  DE
GRAO  MEDIO  E
SUPERIOR 

(Réxime Adultos)

 Cumprir  18 anos no ano natural en que comeza o ciclo.

 Excepcionalmente, poderán acceder as persoas maiores

de 16 anos que o soliciten e teñan un contrato laboral que

lles impida acudir aos centros educativos polo réxime ordi-

nario, ou sexan deportistas de alto rendemento. As perso-

as que accedan por esta condición poderán matricularse

no caso de haber  prazas  liberadas con  autorización  da

inspección educativa.

 Cumprir algún dos requisitos académicos de acceso ao

réxime ordinario.

 Acceso sen requisitos académicos: No caso de haber pra  -  

zas liberadas poderase acceder á oferta parcial con   acre  -  

ditación de experiencia laboral   equivalente ao traballo  

tempo completo de dous anos nunha actividade laboral di-

rectamente relacionada co sector laboral do ciclo. Esta for-

mación será acumulable, e para a obtención do título com-

pleto haberá que acreditar o cumprimento dos requisitos

académicos.

ACCESO  A  CICLOS  DE
GRAO  MEDIO  E
SUPERIOR

 (Réxime Dual)

 Ter entre 18 e 29 anos.

 Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos,

para poder matricularse en todos os módulos profesionais

do ciclo formativo correspondente. 

 Carecer  da  cualificación  profesional,  obtida  e

recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou

do sistema educativo, requirida para concertar un contrato

en  prácticas  para  o  posto  de  traballo  ou  a  ocupación

obxecto do proxecto. 
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 Non  ter  realizado  con  anterioridade  un  contrato de

formación  e  aprendizaxe,  e  cumprir  os  requisitos

establecidos  na  normativa  laboral  vixente  para  poder

efectualo. 

 Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo

formativo  do  proxecto  solicitado,  agás  que  fose

cursando outro ciclo formativo.

  INFORMACIÓN FP DUAL

Que saídas teñen os ciclos de FP?

 Acceso á universidade: As persoas que dispoñan do título de técnico superior
de formación profesional, ou do título de técnico superior de artes plásticas e
deseño, ou do título de técnico deportivo superior, ou de títulos equivalentes,
poderán acceder ás ensinanzas universitarias. 

 Validacións  de  materias  do  título  universitario: No  caso  de  acceder  ás
ensinanzas universitarias desde un ciclo formativo de grao superior é posible
ter  o  recoñecemento  de  créditos  universitarios  (validar  materias  do  título
universitario). Para ver a relacións de materias validables en cada grao e ciclo
superior  podes  consultar  a  web  de  fp  no  apartado  “validacións”.
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-
universitarios

 Acceso ao mercado laboral: A obtención do título de técnico superior, pola
superación dun ciclo formativo de grao superior,  permite a incorporación da
persoa ao mercado laboral. O exercicio da profesión dunha persoa titulada de
formación profesional comporta o desempeño cualificado dunha actividade nun
campo profesional, que pode ser executada de xeito autónomo, ou por conta
allea asumindo responsabilidades dentro dunha organización produtiva, como
xefe/a  de  equipo,  organizando,  programando  e  supervisando  procesos
produtivos.

! Prioridades  na  admisión  a  ciclos  de  FP  (Información  do  curso

2018/2019):

A distribución das prazas nos ciclos realízase por cotas e grupos. As prazas
ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en  tres cotas: cota xeral, cota para
persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de
alto nivel ou de alto rendemento (5%). 
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CICLOS MEDIOS RÉXIME ORDINARIO 

Para cada cota 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.

 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, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada
ciclo e para cada centro é:

CICLOS SUPERIORES RÉXIME ORDINARIO: 

Para cada cota 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, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para
cada ciclo e para cada centro é:
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PRIORIDADES  NA  ADMISIÓN  EN  CADA  UN  DOS  GRUPOS  (CICLOS
SUPERIORES): 

 Grupo A. 

1º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, e coas materias
vinculadas, que se determina no currículo do ciclo. A nota media, de maior a menor,
das  materias  vinculadas  empregarase  nos  casos  de  empate  da  nota  media  do
bacharelato. 

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7689

2º.  Alumnado  con  título  de  bacharelato  da  modalidade  preferente,  pero  sen
algunha das materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo. 

3º.  Alumnado  con  título  de  bacharelato  sen  modalidade  preferente das
determinadas no currículo do ciclo. Alumnado que superara COU ou PREU. 

4º.  Alumnado  con  certificado  acreditativo  de  ter  superado  todas  as  materias  do
bacharelato LOMCE da modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo.

 5º.  Alumnado  con  certificado  acreditativo  de  ter  superado  todas  as  materias  do
bacharelato sen a modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo. 

6º. Alumnado con título de bacharelato unificado e polivalente (BUP). 

 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. 

En caso de empate entre varias persoas solicitantes, seleccionarase en virtude
do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De
persistir o empate, resolverase por sorteo público.  Quen cumpra simultaneamente os
requisitos de acceso directo e os de acceso mediante proba non poderá presentar a
solicitude de acceso mediante proba. De o facer, excluirase do proceso de admisión.
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Réxime modular (Adultos)

Cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de
selección, para cada unha das cotas. En cada cota de acceso ordénanse as persoas
solicitantes atendendo a unha puntuación que ten en conta os requisitos de acceso, a
experiencia laboral, os módulos superados no ciclo e as unidades de competencia do
ciclo acreditadas. 

Neste réxime non existen grupos diferenciados dentro de cada cota de acceso. 

PUNTUACIÓNS:     

a) Por cumprir os requisitos de acceso: 10 puntos. 

b)  Pola  experiencia  laboral  equivalente  ao  traballo  a  tempo  completo
puntuarase con 0,25 puntos por cada 30 días, ata un máximo de 15 puntos. 

c) Por módulos xa acreditados do ciclo formativo: 2 puntos por cada módulo.

d)  Por  unidades  de  competencia  obtidas  por  participar  nos  procesos  de
acreditación  de  competencias  que  dean  lugar  a  validación  de  módulos
profesionais do ciclo formativo que se solicita: 2 puntos por cada módulo que
fose validable.

O alumnado/a matriculado nalgún módulo non ten dereito á reserva de praza
para o curso seguinte, polo que deberá someterse no curso seguinte ao proceso de
admisión.

Acceso  a  Ciclos  Superiores  mediante  proba  (información  do  curso  
2018/2019):

Poderán acceder  mediante  proba as persoas que non reúnan os requisitos
académicos e teñan cumpridos  19 anos ou os cumpran no ano da realización da
proba. No acceso a ciclos superiores resérvase o 10% das prazas para os alumnos/as
que acceden mediante proba, e terase en conta a nota media acadada. Debes saber
que a proba de acceso a ciclos superiores non é común , como a de ciclos medios,
senón que te examinarás  dunhas materias  ou doutras en función do ciclo  ao que
desexes acceder. A proba ten dúas partes:

Parte  común  da  proba:  Consta  de
tres  exames  de  materias  de  2º  de
Bacharelato.

 Lingua Galega.

 Lingua Castelá.

 Matemáticas.

Parte específica da proba: organízase en
tres opcións A, B e C, en función do ciclo
superior ao que desexes acceder, e dentro
da  opción  elixida  escolleranse  dúas
materias.

 Opción  A:  Economía  da  empresa,
Lingua  Estranxeira  (inglés  ou
francés), e Filosofía.
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 Opción  B:  Debuxo  Técnico,
Tecnoloxía industrial e Física.

 Opción  C:  Ciencias  da  Terra  e
Ambientais, Química e Bioloxía.

No caso de superar unha parte da proba, consérvase a nota da parte superada
durante dous anos consecutivos. Pódese solicitar a  exención da parte específica no
caso  de  ter  experiencia  laboral  de  polo  menos  un  ano  en  xornada  completa,  en
campos profesionais relacionados cos estudos que se pretenda cursar. Igual que na
proba de acceso a ciclos de grao medio, para presentarte a esta proba terás que cubrir
un impreso de inscrición, normalmente no mes de febreiro, e entregalo nun centro que
imparte FP, xunto coa copia do DNI e documentación xustificativa no caso de solicitar
a exención dalgunha parte da proba. En convocatorias anteriores o exame celebrouse
no mes de abril.

Para ver exemplos de probas podes buscalas en http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-
grao-superior-convocatoria-actual

II. AS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS:

Os títulos universitarios divídense en títulos de: 

1º) GRAO: Obtense o título de graduado. 
2º) POSGRAO:

 MÁSTER: trala superación dun grao obtense unha formación especializada
e máis avanzada. Obtense o título de máster.

 DOUTORAMENTO: trala superación dun grao e un máster, obtense unha
formación  avanzada  en  técnicas  de  investigación.  Obtense  o  título  de
doutor.
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Hai  cinco grandes ramas de coñecemento e moitos títulos dentro de cada
rama:

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

 Rama de Ciencias da Saúde: Medicina, 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, Mestre, Publicidade e Relacións Públicas,
Xornalismo, Ciencias Políticas, Turismo, Comercio e Márketing, Comunicación
Audiovisual,  Deporte  e  Educación  Física,  Traballo  social,  Educación  Social,
Pedagoxía, Socioloxía.

 Enxeñerías e Arquitectura: Arquitectura, Enxeñeiro de camiños e portos, de
obras públicas, aeronáutico, agrario, forestal, electricidade, naval, informática,
deseño industrial, telecomunicacións, minas, química industrial, ... .

 Artes e Humanidades: Filoloxía, Tradución e interpretación , Historia, Belas
artes, Restauración, Arte Dramática, Antropoloxía, Filosofía, Xeografía, … .

Títulos dobres (exemplos):

 Universidade  de  Vigo: Dereito  e  Administración  de  Empresas,  e
Administración de Empresas e Informática en Ourense; ADE e Dereito en Vigo.

 Universidade de A Coruña: ADE e Dereito;  Bioloxía  e  Química;  Ciencias
Empresariais  e  Turismo;  e  Ciencias  Empresariais  e  Arquitectura  Técnica;
Español  e Galego Portugués;  Inglés e Español;  Inglés e Galego Portugués;
Enxeñaría Mecánica e Naval e Oceánica. 

 A USC: Dereito e Relacións Laborais; Comunicación Audiovisual e Xornalismo;
Xeomática e Topografía con Enxeñaría Civil;  Enxeñaría Agrícola e Forestal;
Informática e Matemáticas; Matemáticas e Física; Química e Física; Química e
Bioloxía. Iso si, estes títulos teñen xeralmente poucas prazas, oscilando todos
entre as 10 e as 40.

Os plans de estudos terán aproximadamente entre 240 créditos de formación
teórica e práctica e que corresponde a catro cursos.  Algúns graos poden ter  máis
créditos:  Arquitectura (330),  Mediciña (360),  Farmacia (  300),  Odontoloxía (300),  e
Veterinaria (300). 
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É a unidade de medida do haber académico en que se expresa o traballo total
do estudante para cumprir os obxectivos do programa de estudos:

 As horas de clase: teóricas y prácticas.

 Esforzo dedicado ao estudo.

 A preparación e realización de exames.

 As horas dedicadas a seminarios, proxectos, traballos,...

O valor do crédito é de 25-30 horas de traballo, de tal xeito que cada estudante
realiza 60 créditos en cada curso escolar. O número de créditos de cada titulación
distribúese entre a totalidade das materias integradas no plan de estudos que deba
cursar.

Débese ter o  título de Bacharelato ou un título de Técnico Superior (FP de
grao superior). Ademais deberase superar a Avaliación de Bacharelato para o Acceso
á Universidade – ABAU- .

POR QUE ESTUDAR...

Acceso á universidade desde o bacharelato:

Para acceder  aos estudos oficiais  de grao desde o bacharelato hai  que ter
superada  a  Parte  Obrigatoria  da  Avaliación  de  Bacharelato  para  o  Acceso  á
Universidade (ABAU). 
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http://ciug.gal/

A proba de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade estrutúrase
en 2 partes denominadas respectivamente, Parte Obrigatoria e Parte Voluntaria. 

PARTE  OBRIGATORIA: A  Parte  Obrigatoria  da  proba  ten  por  obxecto  valorar  a
madurez e destrezas básicas que debe acadar o estudante ao finalizar o bacharelato
para seguiren as ensinanzas universitarias oficiais de Grao, especialmente no que se
refire  á  comprensión  de  mensaxes,  o  uso  da  linguaxe  para  analizar,  relacionar,
sintetizar  e  expresar  ideas,  a  comprensión  básica  dunha  lingua  estranxeira  e  os
coñecementos  ou  técnicas  fundamentais  dunha  materia  de  modalidade.  Versará
sobre  as  materias  xerais  de  2º  curso  do  bloque  das  materias  troncais  da
modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II.

Constará de cinco exercicios:

CIENCIAS CIENCIAS
SOCIAIS

HUMANIDADES ARTES

Historia de España

Lingua Castelá e Literatura II

1ª Lingua extranxeira II

Lingua Galega e Literatura II

Matemáticas II Matemáticas aplicadas ás
Ciencias Sociais II

Latín II Fundamentos da Arte II

PARTE VOLUNTARIA: A Parte Voluntaria da proba 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  cada  estudante  poderá  examinarse  dun  máximo de 4
materias entre as materias de opción do bloque das materias troncais de opción de 2º
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de bacharelato e as materias xerais troncais de modalidade distintas daquela da que
se examinen na Parte Obrigatoria da proba.

Nesta parte non é obrigatorio ter cursado as materias en 2º de bacharelato. 

Un máximo de
4 materias a

escoller

CIENCIAS CIENCIAS
SOCIAIS

HUMANIDADES ARTES

Materias
xerais  troncais
doutra
modalidade

Latín II 

Mat.  Aplicadas
CCSS II 

Fundamentos  da
Arte II

Matemáticas II 

Mat.  Aplicadas
CCSS II 

Fundamentos  da
Arte II

Matemáticas II 

Latín II 

Fundamentos  da  Arte
II

Matemáticas II 

Mat. Aplicadas CCSS
II 

Latín II

Materias
troncais  de
opción

Bioloxía 
Debuxo técnico II 

Física 
Xeoloxía 
Química 

Economía da Empresa 
Xeografía 
Grego II 

Historia da Arte 
Historia da Filosofía 

Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual II 

Deseño

QUE MATERIAS ESCOLLO PARA EXAMINARME NA PARTE VOLUNTARIA?

Debes examinarte das materias que se corresponden, en xeral, coa rama de
coñecemento onde se inscribe a titulación que che interesa, e concretamente,  que
ponderan o seu valor para o grao ou graos aos que desexas acceder.

Dentro  de  cada  rama  universitaria,  cada  universidade  poderá  sinalar  as
materias concretas que considera prioritarias para un determinado título. Así que se xa
sabes que titulación queres estudar e en que universidade, o mellor é que consultes
directamente na universidade que che interesa as súas táboas de ponderación. As
universidades están publicando estes datos (táboas de ponderación) nas súas webs
e adoitan ser comúns para todas as universidades dunha mesma comunidade (como é
o caso de Galicia).

http://ciug.gal/PDF/ponderaciones0403.pdf

As materias da Parte Voluntaria podes elixilas libremente. Non é necesario que
pertenzan á túa modalidade, nin sequera é necesario que as cursaras.

Para as/os estudantes de Bacharelato LOMCE que superen a proba de ABAU
as notas de acceso e admisión calcúlanse así:
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 UNIVERSIDADE DA CORUÑA (+ Ferrol):
http://estudos.udc.es/gl/type/degree

 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (+ Lugo):
http://www.usc.es/graos/es/

 UNIVERSIDADE DE VIGO (+ Pontevedra e Ourense):
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-grado

Novas titulacións ata 2021: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/23517

III. AS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL: 

Proporcionan unha formación específica para garantir a cualificación dos
futuros profesionais da música, a danza, os idiomas, a arte dramática, as artes
plásticas e o deseño e as ensinanzas deportivas.
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As  ensinanzas  de  música  e  de  danza  están  dirixidas  á  formación  de
profesionais  e  teñen  as  seguintes  saídas  profesionais:  interpretación,  docencia,
creación e investigación.

Tamén  están  dirixidas  a  afeccionados,  a  quen  Iles  ofrece  unha  formación
práctica.

Pódense cursar a calquera idade nas escolas e conservatorios de Música e
Danza. Para acceder precisas o título de ESO e superar unha proba de aptitudes.

Organízanse en tres graos que teñen 14 cursos en total.

DANZA

MÚSICA

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.

Organízanse en dous ciclos de dous cursos cada un. Para acceder ao 1º curso
precisas o título de ESO e superar unha proba de aptitudes deportivas.

DEPORTIVAS

24

Música e DanzaMúsica e Danza

DeportivasDeportivas

http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/212
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/113
http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/381


[CADERNO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA] 2018 - 2019

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

Impártense, con carácter xeral, nas Escolas Oficiais de Idiomas e en institutos
de  educación  secundaria  autorizados.  Pódense  cursar  en  tres  modalidades:
presencial, libre, a distancia.

Constan de tres niveis de dous cursos cada un. En total son 6 cursos. Cada
dous  cursos  podes  acadar  un  certificado.  Podes  estudar  moitos  idiomas:  Inglés,
Francés, Alemán, Ruso, Italiano, Portugués, Galego, Árabe, Xaponés, ... .

Para acceder precisas o título de ESO.

IDIOMAS

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, vidro artístico.

Para acceder a elas, ademais de posuír o título de ESO /Bacharelato, precisas
superar unha proba de aptitudes plásticas.

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

 As ensinanzas superiores de Arte Dramática (para ser actor /actriz ou director
de cine).
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 Os estudos superiores de Deseño, que inclúen tres especialidades: Deseño de
Produtos, Deseño de Interiores, Deseño Gráfico, Deseño de Moda (para ser
deseñador).

Para acceder a todos estes estudos precisas acadar o título de Bacharelato.

IV. AS ENSINANZAS DE ADULTOS:

http://www.edu.xunta.gal/portal/ea

En que consiste?  Trátase  dunha  formación  pública  e  gratuíta  dirixida  a  calquera
persoa que teña cumpridos os 18 anos. Excepcionalmente poderán acceder maiores
de  16  anos  os  que  teñan  un  contrato  de  traballo  ou  estean  en  circunstancias
excepcionais  que  lles  impidan  realizar  os  estudos  polo  réxime  ordinario.  Estas
ensinanzas organízanse de xeito algo diferente, tanto nas áreas impartidas como no
horario.  A titulación acadada é a mesma que nas ensinanzas ordinarias.  Tanto as
ensinanzas de Educación Secundaria como de Bacharelato poden ser presenciais ou
a distancia. 

Que tipo de oferta hai?

1. Ensinanzas de nivel I: dirixidas a persoas que necesiten adquirir técnicas básicas de
lectura, escritura e cálculo. A matrícula está aberta durante todo o curso escolar.

2. Ensinanzas de nivel II:  dirixidas a persoas sen titulación que desexen acceder á
educación secundaria de adultos (ESA). Esta formación é equivalente á educación
primaria.

3. Ensinanzas de nivel III: dirixidas a persoas sen titulación que desexen obter o título
de graduado en educación secundaria. Neste caso autorízase a matrícula a alumnos
menores  de  18  anos,  en  casos  excepcionais,  como  ter  un  contrato  laboral,  ser
deportista de alto rendemento, ter cursada a FP Básica, pero hai que estar inscrito
como  demandante  de  emprego  nunha  oficina  de  emprego.  Son  as  ensinanzas
coñecidas como ESA.

 Bacharelato para persoas adultas: dirixidas ás persoas que teñan o título de
ESO ou ESA, e que desexen adquirir novos coñecementos nunha determinada
materia ou obter o título de bacharel en calquera das modalidades.

 Ciclos formativos para persoas adultas: esta formación pretende facilitar ás
persoas adultas a súa actualización,  adquirindo novos coñecementos nunha
determinada  competencia  profesional,  ou  para  obter  o  título  de  técnico  ou
técnico Superior.
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 Aulas  Mentor: cursos  impartidos  a  distancia  orientados  a  mellorar  a
capacitación profesional e a formación cultural das persoas adultas.

 Galego e castelán para persoas inmigrantes: dirixido  a cidadáns doutros
países,  residentes  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  que  necesiten
coñecer  as  linguas  oficiais.  Estas  ensinanzas  impártense  nos  centros  de
adultos, en grupos reducidos, cunha duración de 10 períodos lectivos semanais
distribuídos en horarios adaptados ás posibilidades de asistencia dos alumnos.

O BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS

Como se organizan estas ensinanzas? 

Ofértanse dúas modalidades de Bacharelato: humanidades e ciencias sociais,
ciencias e tecnoloxía. Poden seguirse como curso completo ou por materias de xeito
independente. Se optas por seguir materias de xeito independente poderán cursarse,
simultaneamente materias do 1º e do 2º curso. 

A modalidade semipresencial, esixe a asistencia obrigatoria ás titorías de cada
materia (unha hora semanal por cada materia que se curse). 

A modalidade a distancia  con titorías telemáticas non supón a asistencia  a
titorías presenciais. A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San
Clemente e os exames poden realizarse nas sete principais cidades galegas: Santiago
de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. 

Canto duran?  O tempo de permanencia para cursar estas ensinanzas é de 6 anos
académicos (o tempo de permanencia no Bacharelato ordinario é de 4 anos). No caso
de esgotar o 6 anos sen acadar os obxectivos previstos, os alumnos poderán seguir
cursando as  materias pendentes a  través do réxime de ensinanza  a distancia  ata
completaren a formación desexada. 

Que requisitos de acceso hai? Para acceder debes estar nalgunha das seguintes
condicións:

-  Posuír  o  título  de  graduado  en  educación  secundaria  pola  vía  de  ensinanzas
académicas.

- Posuír o título de técnico deportivo ou técnico en Artes plásticas e Deseño.

Onde se ofertan estes estudos? 

A modalidade presencial ofértase en moitos centros, polo que deberás consultar a web
ou preguntar no Departamento de Orientación. 

A  modalidade  semipresencial pode  cursarse  nos  seguintes  centros:  EPA Eduardo
Pondal (A Coruña), IES de Cedeira, EPA Santa María de Caranza (Ferrol), IES As
Telleiras (Narón), IES San Clemente (Santiago de Compostela), IES Monte Castelo
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(Burela),  IES de Foz,  EPA Albeiros (Lugo),  IES Río Cabe (Monforte),  IES Dionisio
Gamallo Fierros (Ribadeo), IES Lois Peña Novo (Vilalba), IES Martaguisela (O Barco
de Valdeorras), IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño), EPA de Ourense, EPA
Río Lérez (Pontevedra) e EPA do Berbés (Vigo). 

A modalidade  a distancia telemática impártese no IES San Clemente (Santiago de
Compostela).

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO:

As  persoas  maiores  de  20  anos ou  cumpridos  no  ano  natural  en  que  se
celebran as probas poderán acadar o título de Bacharel se superan as probas que se
convocarán pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (Orde
do 10 de febreiro do 2012, DOG nº 36 do 21 de febreiro).

Requisitos: 20 anos cumpridos no ano en que se vai realizar a proba, non estar en
posesión do título de Bacharel, non estar cursando as ensinanzas de Bacharelato en
ningunha das súas modalidades e réximes.

Convocatorias: Poderanse  realizar  unha  ou  máis  convocatorias  anuais.  A  última
convocatoria (2017) tivo a inscrición en Febreiro, e os exames en Abril.

Estrutura da proba: A proba organízase de xeito diferenciado segundo as distintas
modalidades de bacharelato. Constará de dous exercicios:

1º Materias comúns: Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Lingua
estranxeira, Filosofía e Historia de España. 

2º Materias de modalidade:  4 exames correspondentes ás materias da modalidade
escollida.

Validacións da proba:

Os aspirantes que teñan superadas as materias comúns de bacharelato terán validado
o 1º exercicio. Os aspirantes que teñan superadas 6 materias de modalidade terán
validado o 2º exercicio.  

No  caso  de  superar  só  un  exercicio  da  proba,  para  sucesivas  convocatorias,  os
candidatos manterán a cualificación do exercicio aprobado.
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IV. OUTROS RECURSOS:

 Oposicións ó Corpo da Garda Civil (Escala de Cabos e Gardas): 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/ingresogc/ingresogc2.html

 Oposicións ó Corpo Nacional de Policía: 

https://www.policia.es/oposiciones/oposiciones_cnp.html

 Oposicións os corpos de institucións penitenciarias:

 Existen 4 escalas ou corpos:

- Corpo de axudantes: titulo de Bacharelato ou Ciclo de grao Superior.

- Corpo de técnicos: título de graduado en dereito, psicoloxía, socioloxía ou pedagoxía.

- Corpo facultativo: título de graduado en medicina e cirurxía.

- Corpo de enfermeiros: título de graduado universitario en enfermería.

Para o  acceso  a cada corpo é preciso superar un proceso de selección que
consistirá na superación das seguintes probas: 

1ª proba de coñecementos: enquisa de preguntas sobre o temario. 

2ª proba de casos prácticos. 

3ª proba de aptitude médica:  para comprobar  que cumpres o cadro de exclusións
médicas. 

4º  período  de  formación  teórico  –  práctico  (  unha  vez  superado  o  proceso  de
oposición).

 Soldado Profesional:

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/
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CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES

Poderán  solicitar  praza  nun  dos  Centros  Residenciais  Docentes  (CRD)  de  A
Coruña, Ourense ou Vigo o alumnado que vai a cursar estudos que non se ofertan
na localidade de residencia ou nunha localidade próxima. Excepcionalmente poderán
solicitar  residencia  alumnado  en  condicións  de  orfandade,  fillos  de  emigrantes  ou
situacións familiares moi graves.

A  solicitude  realízase  nos  meses  de  xuño/xullo,  directamente  no  centro
residencial  docente  elixido.  Para  a  concesión  das  solicitudes  realizarase  unha
valoración socioeconómica e académica,  podendo obter praza gratuíta ou aboando
unha contía anual que pode ir (cifras aproximadas) dende 525 euros a 1920 euros,
podendo fraccionar o pago en tres prazos trimestrais. Non se concederá praza para
repetir  curso.  De  cumprir  os  requisitos  académicos para promocionar  de curso a
renovación das prazas para os diferentes cursos dun mesmo nivel ou grao educativo
producirase de xeito automático. Os estudos para os que se pode solicitar praza nos
CRD de Coruña, Ourense e Vigo deben impartirse na súa localidade, excepto no CRD
de A Coruña que comprende tamén a localidade de Culleredo. 

Pódese solicitar praza para estudar:

- Todas as modalidades de bacharelato en centros públicos.

- Formación Profesional: Ciclos de Grao Medio e de Grao Superior, tanto en centros
públicos como privados concertados.

- Artes Plástica e Deseño en Escolas de Arte Públicas.

- Estudos universitarios de grao. (en caso de que queden prazas libres).
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PORTAL XUNTA DE GALICIA - FP

OFERTA FP MEDIO E SUPERIOR

ADMISIÓN GRAO SUPERIOR

ENSINANZAS REXIME ESPECIAL

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE A CORUÑA

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE OURENSE

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE VIGO

COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

ESAD VIGO

ESCOLA DE ARTE PABLO PICASSO

ESCOLA DE ARTEANTONIO FAILDE

ESCOLA DE ARTE MESTRE MATEO

ESCOLA DE ARTE RAMON FALCON

BOLSAS MEC

EDUCAWEB - DICCIONARIO PROFESIONS

CANAL YOUTUBE FP GALICIA

GRAOS UVIGO - VÍDEOS

QUE ESTUDAR E ONDE

NOTAS DE CORTE - ESPAÑA

SAIDAS PROFESIONAIS - FP

SAÍDAS PROFESIONAIS - UNIVERSIDADE

http://xuventude.xunta.es/ensino-e-bolsas

31

RECURSOS WEBRECURSOS WEB

Guía elaborada a partir de Mónica Diz Orienta

http://monicadizorienta.blogspot.com.es/

http://xuventude.xunta.es/ensino-e-bolsas
http://xuventude.xunta.es/ensino-e-bolsas
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/08/30/1161304/10-carreras-universitarias-mejor-salida-laboral.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/03/23/1158642/titulos-formacion-profesional-salidas-laborales.html
https://elpais.com/especiales/universidades/titulaciones/
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo;jsessionid=0DE0A0568501D548FE7320DD76384CCC
https://www.uvigo.gal/uvigo_es/estudos/graos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS_GzJepW7yp29sSTcEUoExMmWW9l-YuL
https://www.educaweb.com/profesiones/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
http://escoladeartelugo.com/
http://www.easd.es/
http://www.escolarte.com/es/
http://www.eapicasso.com/
http://esadgalicia.com/
http://ciug.cesga.es/
http://centros.edu.xunta.es/credovigo/
http://www.edu.xunta.gal/centros/credoourense/
https://www.edu.xunta.es/centros/credocoruna/
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109
http://www.edu.xunta.es/fp/admision-grao-superior
http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp
http://www.edu.xunta.es/fp/

