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                                  A TITULACIÓN NA ESO                                                                        

 

o Unha alumna ou alumno titula si supera TODAS as materias da etapa superadas. 

o O alumnado tamén poderá titular con 1 ou 2 materias suspensas, despois de realizar os 

exames da convocatoria extraordinaria de setembro (existe a obriga de presentarse), e 

que o equipo docente considere que acadou os obxectivos e competencias da ESO. 

 

 O título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria permitirá 

acceder a calquera  das ensinanzas POSTOBRIGATORIAS, independentemente 

de que se curse por ensinanzas académicas ou por ensinanzas aplicadas: 

       

       

       Cales son as ensinanzas POSTOBRIGATORIAS?: 

 Bacharelato. 

 FP de Grao Medio. 

 Ensinanzas de réxime especial: Artes Plásticas e  Ensinanzas Deportivas. 

.                  

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      AO REMATAR A ESO 

 

 
 

 
 

O título de graduado en educación secundaria obrigatoria permite acceder a: 
 

 Bacharelato. 
 

 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grao Medio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O Bacharelato é unha etapa educativa non obrigatoria de dous anos de duración, á que  

se accede co título de graduado en educación secundaria. 

Existen tres modalidades de Bacharelato: Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais, 

 e Artes.  

 Cada modalidade esta relacionada con determinados estudos académicos ou  

profesionais posteriores.

   E.S.O.  

 

BACHARELATO 

UNIVERSIDADE 
FORMACION 

PROFESIONAL DE GRAO 
SUPERIOR 

Estudos se poden realizar co título de Graduado en Educación 
Secundaria 

FORMACION 
PROFESIONAL DE GRAO 

MEDIO 

   QUÉ É O BACHARELATO E QUÉ TÍTULO PROPORCIONA 



 

 

                                                                         BACHARELATOS DO IES DE SOUTOMAIOR 

 

CONTINUIDADE DAS MATERIAS DE BACHARELATO: Lingua Castelá e Literatura I e II, Lingua Galega e Literatura I e II, Primeira Lingua Estranxeira I e II, 

Matemáticas I e II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II, Grego I e II, Latín I e II, Debuxo Técnico I e II, Tecnoloxía industrial I e II, Segunda Lingua 

Estranxeira I e II, TIC (Tecnoloxías da Información e Comunicación) I e II. Tamén será necesario ter superada a Física e Química de primeiro para superar as 

materias de Física e/ou Química de segundo. Para superar as materias Bioloxía e/ou Xeoloxía de segundo será necesario ter superada a Bioloxía e Xeoloxía 

de primeiro.   Non se promociona con máis de 2 suspensas. 

No momento da matrícula as materias elixidas poderán cursarse se hai demanda suficiente e segundo a dispoñibilidade do centro na confección de 
grupos. 
 

                                                                                                    1º de BACHARELATO  
                                                                                   MATERIAS COMÚNS 

Lingua Castelá e Literatura I (3h) - Lingua Galega e Literatura I  (3h)  -  Primeira Lingua Estranxeira I  (3h)   Filosofía (3h)   -Educación  Física (2h)       

 MODALIDADE CIENCIAS 
                Elixir un dos dous  itinerarios 

 MODALIDADE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 
Elixir un dos dous itinerarios 

 Itinerario A      Itinerario B  ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIAIS  ITINERARIO DE HUMANIDADES 

        

         Matemáticas I (4h.)  

 

         Física e Química (4h.)  

 

 

 Matemáticas Aplicadas 

  ás CCSS I (4h.) 

 

 

               Latín I (4h.) 

   

 Economía (4h.) 
 

 Hª do Mundo Contemporáneo(4h.) 

            Elexir dúas materias: 
 

 Grego I (4h.)  

 Literatura Universal (4h.) 

 Hª do Mundo Contemporáneo (4h.) 

 

      Bioloxía e Xeoloxía (4h.) 

 

 

 

Debuxo Técnico I(4h.) 

 

 

Elixir MATERIAS ESPECÍFICAS  ata  sumar 6 h. (un mínimo de 2 e un máximo de 3)    (3h. + 2h. + 1h.) (3h. + 3h.)  
                

 Tecnoloxía industrial  I (3h.)  

 2ª Lingua estranxeira I (2+1) 

  Linguaxe e práctica musical (3h.) 

  Debuxo artístico I      (3h.) 

 Anatomía aplicada (3h.) 

Mate áticas, Quí ica…)

Veteri aria…..)

Quí ica….)

    TIC I (2h.) 

    Cultura Científica (2h.) 

 

 Afondamento Matemáticas (1h.)  

 Relixión (1h.) 

 Obradoiro de habilidades 

comunicativas (1h) 



 

 

                                                         2º DE BACHARELATO  
                                                              
                                                                                                                   MATERIAS COMÚNS  

                  - Lingua Castelá e Literatura II (3h.) - Lingua Galega e Literatura II (3h.) - Primeira Lingua Estranxeira II (3h.)    - Historia de España (3h.)    

        

                                  MODALIDADE CIENCIAS 

 

       MODALIDADE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

 
 ITINERARIO DE CIENCIAS 

 
 ITINERARIO DE  TECNOLOXÍA 

 
 ITINERARIO DE 
        CIENCIAS SOCIAIS                          

   
 ITINERARIO DE 

                      HUMANIDADES        
 

 

 

Matemáticas II (4h.) 

 

Química (4h.) 

 

Bioloxía (4h.) 

 

 

 

 

Matemáticas II (4h.) 

 

Física (4h.) 

 

Debuxo Técnico II (4h.) 

 

       

 

 

      Matemáticas Aplicadas  

      ás  CCSS II*(4h.) 

 

      Economía da 

      Empresa (4h.) 

 

      Xeografía (4h.) 

 

      Hª da Filosofía (4h.) 

 

 

        

     

        Latín II*(4h.) 

 

        Hª Filosofía (4h) 

 

      

   Escoller dúas materia: 

 Grego II* (4h.) 

 Historia da Arte (4h.) 

 Xeografía (4h.)  

               Escoller  unha materia:  

 Física (4h.) 

 Xeoloxía (4h.) 

 Química (4h.) 

 Hª da Filosofía (4h.)                      

                                                                MATERIAS ESPECÍFICAS: 4 horas - (mínimo de 2 e un máximo de 3) Elixir (3h+1h), ou (2+1+1) 

 

        Materias específicas de 3 horas 
 

 2ª Lingua Estranxeira II* (3h.)                                             

 Tecnoloxía Industrial II* (3h.) 

 TIC (Tecnoloxías da Informática e Comunic)II*  (3h) 

 Debuxo Artístico II *(3h.)  

 Hª da música e danza (3h.) 

 Psicoloxía (3h) 
  

 

Materias de 1 hora 
 
 Relixión  Católica (1h.) 

 Afondamento de 

Matemáticas (1h.)  

 English Communication (1h.) 

 Actividad física profesional (1h) 

 Técnicas de expresión e 

comprensión textual (1h.) 

           Materias de 2 horas 
 

 Métodos  estadísticos e 

        numéricos (2h) 

 Electrotecnia (2h.) 

 Patrimonio artístico e 

       cultural de Galicia (2h.) 



 

 

              
 
 
 

 A  universidade  é  unha  institución  de  educación  superior  donde se imparten 

as ensinanzas oficiais de maior nivel: ENSINANZAS DE GRAO e ENSINANZAS 

DE POSTGRAO 

 Unha carreira universitaria: TITULACIÓN DE GRAO,  dura en xeral  4 anos. 

 Permiten o acceso ao mundo laboral cunha titulación de nivel superior. 

               

             
                          

Estudos na Universidade de Vigo:  https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao 

Estudos na Universidade de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/graos/es/grados 

Estudos na Universidade da Coruña: http://estudos.udc.es/es 

 

 

 
 

 

 Rama de Ciencias: Bioloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar, Ciencia e 

Tecnoloxía dos alimentos, Física, Matemáticas, Química. 

 

 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. 

 
 

RAMAS DE COÑECEMENTO 

AS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS 

 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao
http://www.usc.es/graos/es/grados
http://estudos.udc.es/es


 

 

 

 

 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, Traducción e interpretación, Historia, Belas artes, 

Restauración, Arte Dramática, Antropoloxía, Filosofía, Xeografía e outras… 

       

 

 Ter o título de Bacharelato 

 Superar a  ABAU 

 
 

A proba de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade estrutúrase en 

2 partes: 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. 

Esta parte consta de 5 probas: 

- 4 comuns para todas as modalidades de bacharelato. 

- 1 propia da modalidade cursada. 

 

Parte obrigatoria da ABAU 
                                 Materias xerais do bloque de materias troncais 

– Historia de España II 

– Lingua Castelá e Literatura II 

– Primeira Lingua Estranxeira II 

– Lingua Galega e Literatura II 

               Materias xerais do bloque de materias troncais segundo modalidade ou itinerario 

 
Artes 

 
Ciencias 

Humanidades e Ciencias Sociais 

Ciencias Sociais Humanidades 

– Fundamentos da Arte II – Matemáticas II – Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II – Latín II 

 

                                           ABAU 
   Características da Avaliación de Bacharelato para o acceso á Univerisdade 

 

              Requisitos para acceder á UNIVERSIDADE 



 

 

 

 

PARTE VOLUNTARIA: 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 de bacharelato e as materias 

xerais troncais de 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 

    

   

    

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada rama universitaria, cada universidade poderá sinalar as materias concretas que 

considera prioritarias para un determinado título. O  mellor é consultar as táboas de ponderación 

de cada materia e as titulacións vinculadas con cada material. As ponderacións nas Universidades 

galegas son as seguintes :   

 

http://ciug.gal/PDF/pond19.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Parte voluntaria 
Materias troncais de opción 
(cursadas ou non cursadas) 

Materias xerais troncais de modalidade 
(agás a da modalidade cursada) 

– Artes Escénicas 

– Bioloxía 

– Cultura Audiovisual II 

– Debuxo Técnico II 

– Deseño 

– Economía da Empresa 

– Física 

– Grego II 

– Historia da Arte 

– Historia da Filosofía 

– Química 

– Xeoloxía 

– Xeografía 

– Segunda Lingua Estranxeira II 

– Fundamentos da Arte II 

– Latín II 

– Matemáticas II 

– Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II 

http://ciug.gal/PDF/pond19.pdf


 

 

 

 
 

  
 

Os estudos de formación profesional son os que capacitan para o exercicio dunha 
profesión. 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 en empresa).  

A FCT complementa as competencias profesionais adquiridas no centro educativo e 
permite o contacto co mundo das empresas e co mercado 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 

- Superar un Programa de Formación Profesional Básico 

- Superar unha proba de acceso se cumpres ou tes 17 anos. 

 
            Para acceder ós ciclos formativos de grao superior: 

- Ter o título de Bacharelato 

- Ter superado un Ciclo Formativo de grao medio  

- Superar unha proba de acceso, se tes 19 anos. 

               
           Hai máis de 100 títulos de FP diferentes. 

        

                           Que é a Formación Profesional 



 

 

         Familias Profesionais de Formación Profesional 
 

 
 

 

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

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


 

 

 

 

 

Dentro de cada familia profesional ofértanse: 

 Ciclos de grao medio 

 Ciclos de grao superior. 

 
 

   As persoas que non posúan os requisitos académicos poden acceder mediante a 

superación dunha proba de acceso. 

 

As condicións que se deben cumplir para presentarseson: 

 Para a proba de acceso os ciclos de grao medio é necesario ter 17 anos. 

 Para a proba de acceso os ciclos de grao superior, é necesario ter 19 anos. 

 

 

 
 

 

Esta proba está pensada para os que non acadan o título de ESO pola via ordinaria ou  mediante 

ensinanzas de adultos e desexan acceder a un ciclo de formación profesional de Grao Medio.  

Poden presentarse a unha proba, que unha vez superada. O certificado que se obtén permite o 

acceso a calquera Ciclo de Grao Medio.  

 

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

Hai unha convocatoria cada ano. 

 

Consta de  tres partes: 

1ª parte: sociolingüística: con contidos de lingua e literatura española, de lingua e 

literatura galega e de ciencias sociais. 

2ª parte: científico – técnica :  Ciencias da Natureza e Tecnoloxía. 

3ª parte: de contidos matemáticos. 

Os contidos das probas pertencen ás materias de 3º e 4º deESO. 

 

 

 

Proba de acceso a ciclos de Grao Medio 



 

 

      Calendario de  probas  de   acceso  a  ciclos  medios  e  superiores  de   Formación 
                                   Profesional Convocatoria 2019 

 

 

 

AS PROBAS DO ANO 2019 
 

 

 

 

 

Probas de acceso   Datas grao superior      Datas grao medio 

Inscrición para a proba. 28 xaneiro-8 febreiro 7-22 marzo 
Publicación das listaxes provisionais: 

-de inscrición. 
-de exencións. 
-de proba adaptada. 

 
25 febreiro 

 
5 abril 

Reclamación contra as listaxes  provisionais. 26 febreiro-1 marzo 8-12 abril 

Publicación das listaxes definitivas: 
-de inscrición. 
-de exencións. 
-de proba adaptada. 

 
15 marzo 

 
7 maio 

Publicación dos centros públicos onde se 
realizarán as probas cos centros de inscrición 
que teñen adscritos. 

15 marzo 7 maio 

Celebración da proba. 10 abril 28 maio 

Publicación da listaxe de cualificacións 
provisionais. 

29 abril 10 xuño 

Reclamación contra a listaxe de cualificacións 
provisionais. 

30 abril-3 maio 11-14 xuño 

Publicación da listaxe de cualificacións definitivas. 31 maio 21 xuño 

Entrega de certificados nos centros. A partir do 3 de xuño A partir do 24 de xuño 

Recursos contra as cualificacións definitivas de probas 
de acceso. 

4 xuño -4 de xullo 25 xuño - 26 xullo 

Resolución administrativa. 3 xuño - 30 de setembro 25 xuño - 30 setembro 



 

 

 

 

AS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL E DE ADULTOS 

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. 
 

 
 

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

 
 

Estúdanse en Conservatorios de Música e Centros Autorizados de Música (obtense un título 

con validez académica e profesional) 

           Estrutura: 
 

Ensinanzas de Grao Elemental: Hai que ter entre 8 e 14 anos, e comprende 4 

cursos académicos. 

Ensinanzas de Grao Profesional: teñen unha duración de 3 Ciclos de 2 anos cada 

un (6 anos en total). Para o acceso non hai límite de idade pero si hai que superar 

unha proba, que será diferente acorde co Ciclo ou curso no que se queira ingresar 

e que atende ás aptitudes e coñecementos musicais do interesado. O alumnado 

que finalice estas ensinanzas obterá o título de bacharelato se supera as materias 

comúns do bacharelato.  

Ensinanzas de Grao Superior: Teñen unha duración dun só Ciclo de 4 cursos.  

 

Para o acceso hai que cumprir os seguintes requisitos:  

-  ter o título de Bacharelato 

-  ter superado o 3º Ciclo de música  

-  superar unha proba ordinaria para cada especialidade.  

 
     Obtense o Título Superior, que equivale a Graduado Universitario. 

                        
                      As ensinanzas de música e danza 

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


 

 

 

 

 
 

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

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

autorizados.  

Pódense cursar en tres modalidades: presencial, libre, a distancia. 

Nivel básico A1 e A2.  

O certificado acreditativo permite acceder ao nivel intermedio.  

Nivel intermedio B1 e B2  

O certificado acreditativo permite acceder ao nivel avanzado. 

Nivel avanzado C1 e C2 

     Corresponden ós niveis de perfeccionamiento .  

     Ao remate de cada nivel hai que superar unha proba de certificación, que dá dereito á expedición 

     do certificado oficial correspondente (Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas): 

- Certicado de nivel básico (nivel A2 do MECRL). 

- Certicado de nivel  intermedio (nivel B1 do MECRL). 

- Certicado de nivel avanzado (nivel B2 do MECRL). 

      http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Orientacion/folletos_informativos/eoi.pdf 

 

 
 
 

 

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 precisase o o título de ESO e superar unha proba de aptitudes 

deportivas. 

 

 

 

 

                            
                            As ensinanzas deportivas 

                             As ensinanzas de idiomas 

http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Orientacion/folletos_informativos/eoi.pdf


 

 

 

 

 
 

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 /Bacharelato, precisas superar 

unha proba de aptitudes plásticas. 

 

 

 
 

 
 

 Estudos superiores da especialidade de Conservación e Restauración de Bens 

Culturais. 

 Ensinanzas superiores de Arte Dramático. 

 

 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 é preciso ter  o título de Bacharelato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Outros estudos artísticos 

                 As ensinanzas de artes plásticas e deseño 



 

 

 

  

                                                 

 

                As residencias escolares facilitan o acceso ao ensino postobrigatorio ao alumnado 

que debe escolarizarse en localidades distintas ás do seu domicilio habitual, así como a 

aquel que, por circunstancias excepcionais, deba utilizar o servizo de residencia como 

medida para asegurar unha adecuada resposta educativa que non pode recibir nun 

centro docente da súa residencia habitual. 

          En Galicia hai 3 centros residenciais docentes: 

 Centro residencial de Vigo 

 Centro residencial da Coruña 

 Centro residencial de Ourense 

Cada ano, nos meses de maio ou xuño, convocanse  prazas para os estudantes 

que van facer estudos POSTOBRIGATORIOS, así como as condicións de acceso.  

CONVOCATORIA PARA O PRESENTE CURSO 2018-19 (Non soe variar de ano a ano) 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180608_crd.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OS CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180608_crd.pdf


 

 

 

     Ministerio de Educación 

         Bolsas de carácter xeral e de mobilidade para estudantes de ensinanzas universitarias 

Obxecto 

Garantir o principio de igualdade de oportunidades, de xeito que, por razóns económicas, 

ninguén quede fóra dos sistema de ensino superior,  tanto na propia comunidade autónoma 

como fóra dela. 

Destinatarios 

Alumnado matriculado en universidades españolas. 

Requisitos 

• Cursar estudos conducentes á obtención dun título universitario de grao e de máster , 

enxeñeiro, arquitecto, realizar o curso de preparación para o acceso á universidade de 

maiores de 25 anos impartido por universidades públicas ou cursar os complementos de 

formación para o acceso ao máster, grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura. 

• Cumprir os requisitos de carácter xeral, económico e académico esixidos na convocatoria. 

Como solicitalas 
• Convócanse no Boletín Oficial do Estado 
• Cubrir o formulario que aparece no enderezo 

 http://sede.educacion.gob.es  
na epígrafe correspondente a “Trámites e servizos” e presentalo por vía telemática.. 
Contía 
En función de distintos conceptos de gasto, que se concederá dependendo da situación 
socioeconómica da familia ou segundo as circunstancias concretas que se dan para os 
estudos e centro elixido. Pode comprender un ou varios compoñentes (bolsa salario, axuda 
compensatoria, de residencia, de desprazamento, transporte urbano, material de estudos...). 
 
A Xunta de Galicia tamén convoca anualmente becas para os estudios 

universitarios destinada ao alumnado que non ten becas do MEC ou por causas 

sobrevidas en circustancias especiais. 

INFORMACIÓN  

 Sección de Bolsas das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e 

Vigo. 

 Subdirección Xeral de Bolsas, Axudas e Mobilidade de Estudantes do 

Ministerio de Educación. 

 
                   BECAS PARA O ESTUDO 

http://sede.educacion.gob.es/

