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                    A TITULACIÓN NA ESO                                 

 

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

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. 

.                  
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                      AO REMATAR A ESO 

 

 
 

 
 

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

 

 Bacharelato. 
 

 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grao Medio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   E.S.O.  

 

BACHARELATO 

UNIVERSIDADE 
FORMACION 

PROFESIONAL DE GRAO 
SUPERIOR 

Estudos que se poden realizar co título de Graduado en Educación 
Secundaria 

FORMACION 
PROFESIONAL DE GRAO 

MEDIO 
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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. 

 

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 
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        Familias Profesionais de Formación Profesional 
 

 
 

 

 Enlace web:             

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

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

 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 
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      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. 

 

 

1. Educación Secundaria 
 

Para todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en 
educación secundaria. 

Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un 
contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes 
estudos polo réxime ordinario. 

Organización 

Constan de catro módulos de duración cuadrimestral.(Módulo I, Módulo II, Módulo III, Módulo IV) 

Os módulos III e IV corresponden a 3º e 4º ESO. O módulo III cursase no 1º cuatrimetre, e o 
módulo IV no segundo cuatrimestre do curso.  

Cada un organízase en tres campos de coñecemento:  

- ámbito de comunicación. 

- ámbito de sociedade.  

-  ámbito científico-tecnolóxico. 

 

 

 

  *               A educación de adultos                      

         As ensinanzas de artes plásticas e deseño  



 

 

2. Bacharelato 
 Para todas as persoas adultas maiores de 18 anos que cumpran os requisitos académicos de 
acceso. 

Organización 
Estas ensinanzas poden cursarse en dous anos escolares, por curso completo, ou por materias 
de forma independente.  

Se se opta por cursar materias de forma independente, non se deberán superar os 32 períodos 
lectivos semanais. 

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 seguintes localidades: Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Burela, 
Ourense, Pontevedra e Vigo. 

 

 

  

                                                 

 

                As residencias escolares facilitan o acceso ao ensino postobrigatorio 

((bacharelato, ciclos formativos de formación profesional, estudos de grao) 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.iessanclemente.net/
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180608_crd.pdf


 

 

 

     Ministerio de Educación 

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.  

 

Enlace web: 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html 

 

 
                   BECAS PARA O ESTUDO 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html


 

 

         

 
 
           
 
 

 
 
 
 

 
 

     APROBO  O CURSO 
 

       SUSPENDO O CURSO  

CURSO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

DE GRAO MEDIO  
 

REPITO 

CURSO 

  XA REPITO  4º 
*  TÍTULO DE GRADUADO EN  

     EDUCACIÓN SECUNDARIA  

   
BACHARELATO 

    XA REPETÍN  

DÚAS VECES NA 

ESO 

    4º ESO  

      OUTRAS  
     OPCIÓNS  

Non podo repetir 
máis na 

ensinanza 
ordinaria. 

Si non repetín 
outros cursos 
podo volver a 
facer 4º, aínda 

que esté xa 
repetindo. 

PROBAS DE 
ACCESO A CICLOS 
FORMATIVOS DE 
GRAO MEDIO. 
 
      (17 ANOS )  

ENSINANZA 
SECUNDARIA 
DE ADULTOS  
 (ESA) 
    (18 ANOS) 

 *  TÍTULO DE GRADUADO EN  
     EDUCACIÓN SECUNDARIA  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

DE GRAO SUPERIOR  
  UNIVERSIDADE  

 
  TITULACIÓNS  
      DE GRAO 

ABAU  



 

 

  CICLOS   FORMATIVOS   DA   CONTORNA 
 

 

                



 

 

     
 
 
  CENTROS DE  ENSINANZA  DE  ADULTOS  DA  CONTORNA  
 
 

Pontevedra EPA Río Lérez Avda. Bos Aires s/n 36002 

Pontevedra 

Tfno.: 986861586 

- Ensinanzas básicas iniciais. 

- Educación secundaria para persoas adultas. 

- Educación secundaria para persoas adultas 

(distancia). 

- Bacharelato semipresencial. 

- Castelán e galego para inmigrantes. 

- Aula Mentor. 

-  

IES Valle-Inclán Avda. Montero Ríos s/n 36001 

Pontevedra 

Tfno.: 986866448 

 

- Bacharelato. 

IES Frei Martín 
Sarmiento 

Avda. de Vigo, 23 36003 

Pontevedra 

Tfno.: 986852087 

 

- Educación secundaria para persoas adultas. 

- Bacharelato. 

Redondela IES Pedro Floriani R/ Marisma de Santa Mariña, 

s/n 

36800 Redondela 

Tfno.: 986401911 

- Educación secundaria para persoas adultas. 

 


