
PENSANDO NO MEU FUTURO: ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 3º E 4º ESO  

 

Estes días todas e todos temos moito tempo libre polo que penso que pode ser 
bo momento para analizar e investigar sobre todas as opcións académicas e vocacionais 
que vos ofrece o voso futuro mais inmediato, xa que nestas datas teríamos sesións en 
titoría para esta tarefa, decidín enviala online tal como os/as profes vos están a enviar 
o resto de tarefas. 

É unha tarefa voluntaria e por suposto como imaxinades non avaliable pero sí 
importante e interesante para vos e tamén para facer en familia. 

Para facilitar a vosa investigación vou subdividir as propostas para 3º e para 4º. 

 

3º ESO: 

O vindeiro curso tedes que elixir itinerario académico para 4º ESO, estes itinerarios 
están encadeados ás modalidades de Bacharelato no caso dos itinerarios das Ensinanzas 
Académicas (Itinerario 1, 2 e 3) e á Formación Profesional no caso do itinerario de 
Ensinanzas Aplicadas. 

Pouco tempo despois de que vos incorporedes faremos a prematrícula para o curso que 
ven así que sería interesante que vaiades valorando as diferentes opcións e así poidamos 
resolver dúbidas xuntos de xeito mais áxil. 

4º ESO IES ILLA DE SAN SIMÓN 
Materias comúns: 

Xeografía e Historia 
Lingua Castelá e Literatura 
Lingua Galega e Literatura 

Inglés  
Educación Física 

 
ENSINANZAS ACADÉMICAS 

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 
ENSINANZAS 
APLICADAS 

ITINERARIO 1 ITINERARIO 2 ITINERARIO 3 

Matemáticas 
orientadas ás 
ensinanzas 
académicas 

 
Bioloxía 

Física e Química 
TIC 
 

+ 1 optativa 

 
Física e Química 

Economía  
Tecnoloxía 

 
+ 1 optativa 

 
Economía 

Latín 
 
 

+ 2 optativas 

 
CAAP* 
IAEE* 

Tecnoloxía 
 

+ 1 optativa 
 

*Esta información pode cambiar se se producen modificacións na normativa actual, nese 
caso serán debidamente informadas e informados. 



*CAAP: Ciencias aplicadas á actividade profesional 

*IAEE: Iniciativas e actividades emprendedoras e empresariais 

 

MATERIAS OPTATIVAS 4º ESO 
Cultura Clásica (só se non se cursou en 3º ESO) 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual 
Música 
Francés 
Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) 

Algunha destas materias 
se non se está a cursar 

dentro do itinerario elixido 
 

Bioloxía 
Física e Química 
Economía 
Latín 
CAAP 
IAEE 
Tecnoloxía 

 

*Elixiranse por orde de preferencia e asignaranse en función da súa viabilidade por nº 
de alumnado solicitante (ten que haber un número mínimo para poder levala a cabo) 

 

CUESTIÓNS IMPORTANTES A TER EN CONTA: 

• Se elixo o Itinerario de Ensinanzas Aplicadas en principio teño que ter claro que 
quero estudar un Ciclo Formativo de Grao Medio de Formación Profesional ó 
rematar 4º, xa que no caso de escollelo só podería acceder a Ciclos ou a 
Bacharelato de Humanidades ou Artes (faltándome Latín de 4º no caso de 
Humanidades e Educación Plástica se non me saise como optativa no caso de 
Artes), non é aconsellable acceder a Bacharelato dende esta vía especialmente 
ao Bacharelato de Ciencias. 

• Se elixo algún dos itinerarios de Ensinanzas Académicas e posteriormente decido 
estudar un Ciclo Formativo de Grao Medio de FP, non tería ningún problema para 
acceder a eles. 

• Dependendo dos estudios posteriores que queira cursar e das miñas 
características como estudante así como a miña situación académica ó rematar 
4º pódeme interesar mais facer Bacharelato ou un Ciclo Formativo, ningunha 
das dúas é unha mala opción, cada caso é único e en caso de dúbida falar sempre 
coa orientadora tanto alumnado como familia. 

• Dende os Ciclos Superiores de FP accédese ás titulacións universitarias 
relacionadas co ciclo, ao igual que no Bacharelato búscase que se continúen os 
estudos. 

• Para ver as modalidades de Bacharelato e poder valorar qué itinerario de 4º se 
encadea a cada unha delas ver a información de 4º ESO. 

 



4º ESO: 

 

Cando rematades 4º ESO con título, existen dúas opcións fundamentais: 
Bacharelato e Formación Profesional, como xa vos falei e vos falaron tanto no IES Pedro 
Floriani como no IES Mendiño, neste curso tócavos decidir cal é o voso camino, e para 
iso non hai nada mellor que coñecer todas as posibilidades, nestes días nas sesións de 
titoría sempre facemos búsquedas persoais de información relevante para a vosa decisión 
vocacional.  

A primeira tarefa que vos poño (alguns e algunhas sei que xa a estades facendo) 
é analizar con calma qué materias ou módulos ten cada unha das opcións que tedes en 
mente, unha vez feito isto, recoméndovos que botedes unha ollada a todo o demais por 
se acaso tiñades unha idea equivocada do que é. 

 

MODALIDADES DE BACHARELATO 

1º curso de BACHARELATO  

1
º
 c

ur
so

 

 CIENCIAS  
HUMANIDADES E CIENCIAS 

SOCIAIS 

ARTES 

Artes plásticas e 
deseño  

Artes escénicas, 
música e danza 

Materias 
comúns 

Educación física 
Filosofía                                                                                 Lingua castelá e literatura I 
Lingua galega e literatura I                                                    Lingua estranxeira I 
                                                                                                Fundamentos da Arte (só no 
Bacharelato de Artes) 

Materias de 
modalidade 

(3 materias) 

Matemáticas I  
Bioloxía e xeoloxía 
Debuxo técnico I 
Física e Química 
 

Hª do mundo Contemporáneo  
Economía 
Grego I 
Latín I 
Matemáticas Aplicadas ás 
CCSS I 
Literatura Universal 

Cultura Audiovisal  
Deb. Artístico I 
Deb. Técnico I 
Volume 

 
Cultura 
Audiovisual  
Anál. Musical I 
Anatom. Aplic. 
Linguaxe e 
práctica musical 
 
 

Materias 
optativas 

(escoller 2 
ou 3 segundo 

horario e 
centro) 

Análise Musical  
Anatomía aplicada 
Cultura Científica 
Debuxo Artístico  
Debuxo técnico  

Linguaxe e práctica musical 
Segunda lingua extranxeira 

TIC 
Volume  
Relixión 

Materia troncal non cursada 
Reforzo ou afondamento en algunha materia (segundo o centro) 

OBSERVACIÓN: As materias con numeración (I) son de aprendizaxes progresivas e 
requirirán a superación das do primeiro curso para ser avaliadas as do segundo curso.  

As materias que xa se escolleron como materias troncais ou de modalidade non poden 
voltar a escollerse como optativas. 

 



2º curso de BACHARELATO  
2
º
 c

ur
so

 

 CIENCIAS  HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

ARTES 

Artes 
plásticas e 

deseño  

Artes escénicas, 
música e danza 

Materias 
comúns 

Historia de España                                                                 Lingua castelá e literatura II                                                  
Lingua galega e literatura II                                                    Lingua estranxeira II                                                               

Materias de 
modalidade 

(3 materias) 

Matemáticas II 
(obrigatoria) 
Bioloxía 
Debuxo técnico II 
Física 
Química 
Xeoloxía  

CC SOCIAIS 
Matemáticas 
aplicadas ás CC 
SS II (obrigatoria) 
Xeografía  
Economía da 
empresa 
Grego II 
Historia da Arte 
Historia da 
Filosofía 

HUMANIDADES 
Latín (obrigatoria) 
Xeografía  
Economía da 
Empresa 
Grego II 
Historia da arte 
Historia da Filosofía 

Cultura 
Audiovisual 
(obrigatoria) 
Historia da arte 
Deseño 
Deb. artístico II 
Deb. técnico II 

 
Hª da música e 
danza 
(obrigatoria) 
Artes escénic. 
Lit. universal 
Anál. Musical II 
 
 

 

Materias 
optativas 
(escoller 
unha) 

Análise Musical II 

Ciencias da Terra e do Medioambiente 

Debuxo Artístico II 

Debuxo Técnico II 

Fundamentos da Administración e Xestión 

Historia da Filosofía 

Historia da Música e da Danza 

Imaxe e Son 

Psicoloxía 

Segunda Lingua Extranxeira II 

Técnicas de Expresión Gráfico – Plástica 

Tecnoloxía Industrial II 

TIC II 

Relixión 

Materia troncal non cursada 

Reforzo ou afondamento nalgunha materia (depende do centro) 

 

OBSERVACIÓN: As materias con numeración (II) son de aprendizaxes progresivas e 
requirirán a superación das do primeiro curso para ser avaliadas as do segundo curso.  

As materias que xa se escolleron como materias troncais ou de modalidade non poden 
voltar a escollerse como optativas. 

 

*Esta información pode cambiar se se producen modificacións na normativa actual, nese 
caso serán debidamente informadas e informados. 

 



 

IMPORTANTE: como sabedes na solicitude de admisión de Bacharelato só tivestes que 
escoller modalidade, pero en Xuño cando formalicedes a matrícula no centro onde 
sexades admitidos, sí teredes que escoller as materias correspondentes. 

 

RELACIÓN DAS MODALIDADES E MATERIAS DO BACHARELATO COS GRAOS 
UNIVERSITARIOS 

 

O actual sistema de ponderación das ABAU fai que estén interrelacionadas as 
materias escollidas no Bacharelato (especialmente en 2º curso pero moitas están 
encadeadas a 1º Bach) coas titulacións universitarias e as ramas de coñecemento, de 
xeito que se eu teño claro qué titulación universitaria quero estudar podo escoller dende 
1º as materias que mais ponderarán (0,2 na táboa da CIUG) e así puntuar de xeito 
óptimo cando faga a proba de acceso á universidade (ABAU). Isto é especialmente 
importante nas titulacións que teñen unha nota de corte moi alta, xa que nas demáis é 
posible en algún caso que poida entrar igualmente sen ter escollido todas as materias 
que mais ponderan. De tal xeito que se eu quero estudar Arquitectura Técnica en 2º 
Bach debería coller para obter a mellor nota posible na ABAU Debuxo Técnico II, Deseño, 
Física, Fundamentos da Arte II, Historia da Arte e Matemáticas II (ou alomenos todas as 
que me sexa posible), polo que en 1º Bach debería escoller todas as que estén 
relacionadas ou sexan paso previo a estas. 

                             https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf 

Neste enlace podedes consultar as ponderacións para as distintas titulacións nas 
diferentes ramas do coñecemento para que poidades comprobar como se relacionan cas 
materias do Bacharelato e a importancia que ten coñecelas. E neste outro as notas de 
corte deste último curso para que saibades onde buscalas cando realmente as 
necesitedes e para que vos fagades unha idea da nota que vos piden. Aínda que estas 
cambian cada ano. 

                    https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf 

 

Ben, seguramente moitas e moitos de vos non tedes claro qué estudar ou si a 
modalidade de Bacharelato pero aínda non a titulación concreta, non pasa nada, pouco 
a pouco iredes aclarando as vosas ideas ademáis como xa vos dixen na clase calquer 
dúbida podedes falar conmigo en recreos ou titorías para poder axudarvos a escoller a 
opción que mais se axuste ao que buscades ou a que menos portas vos peche. 

 Xa que tedes tempo e sei que moitas ganas de investigar sobre as diferentes 
posibilidades, anímovos a que busquedes dentro das páxinas das universidades galegas 
ou nas que queirades estudar os plans de estudos así como as materias concretas de 
cada unha das titulacións que vos interesen para coñecelas ben e poder decidir con 
criterio. 

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf
https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf


https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-grado 

https://www.usc.es/gl/estudos/graos 

https://estudos.udc.es/gl/type/degree 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E 
SUPERIOR 

 A Formación Profesional é a outra opción posible ó rematar 4º ESO, accédese 
aos Ciclos Medios e unha vez rematado ao Ciclo Superior e posteriormente a algunhas 
titulacións universitarias relacionadas polo que é un erro pensar que é de “inferior 
calidade” que o Bacharelato, é diferente, mais especializada e centrada na formación 
práctica e específica para postos de traballo concretos. Dependendo do camiño que 
queirades seguir pode ser mais interesante a FP ou o Bacharelato, é dicir, se alguén 
quere ser Profesor de Historia é evidente que o seu camiño é facer Bacharelato e o 
Grao de Historia pero se alguén quere ser Informática ou Informático tería que estudar 
as opcións xa que son moi interesantes tanto na FP como indo por Bacharelato e 
directamente á titulación universitaria. 

Dito isto anímovos a que investiguedes e valoredes dentro das diferentes familias 
profesionais os diversos Ciclos de Grao Medio aos que podedes acceder con 4º 
rematado neste enlace.  

 

http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp 

 

 

Xa para rematar lembrade que á volta podedes preguntar todas as dúbidas que 
desexedes. 

 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-grado
https://www.usc.es/gl/estudos/graos
https://estudos.udc.es/gl/type/degree
http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

