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   Título Graduado en ESO  

As universidades poden fixar criterios 
de amisión  ( Modalidade Bach, 
Materias, Notas …) 
     

Procedemento Admisión  
 Título de Técnico  
                                  

     IDIOMAS  

Procedemento Admisión  

        Admisión    ABAU  
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                  AS ENSINANZAS DE RÉXIME XERAL 

 
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. 

 
 

                     
           

             Réxime ordinario 
              

 
 

PROMOCIÓN 
 
 

 
 
SUPERAR  TODAS AS MATERIAS 

 
PROMOCIÓN DE 1º A 2º 
CON DÚAS MATERIAS 
PENDENTES COMO 
MÁXIMO. 

 
 
 

REPETICIÓN 
 
 
 

 
 
PÓDESE REPETIR  SOAMENTE 
UNHA VEZ CADA UN DOS 
CURSOS 

 
 
REPÍTESE CURSO  CON 
MÁIS DE DÚAS 
MATERIAS SUSPENSAS 
NA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 
 

 
 
 
                 PARA OBTER O TÍTULO DE BACHARELATO HAI QUE SUPERAR TODAS AS MATERIAS DE 1º E 2º. 
 
 

                   O BACHARELATO 

          A promoción e a repetición no Bacharelato 
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Cada modalidade esta relacionada con determinados estudos académicos ou profesionais 

posteriores. 

Tras a superación de todas as materias que se cursan nesta etapa obtense Título de 

Bacharelato.  

O título permite o acceso:  

 Ciclos Formativos de Grao Superior 

 á Universidade. 

 AS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS 
 

Os títulos universitarios divídense en títulos de: 

 GRAO: Obtense o título de graduado. 

      POSGRAO: 

 MASTER: 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 

 

                     
 

 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 

 
 

 
 

Hai cinco grandes ramas de coñecemento e moitos títulos dentro de cada 

rama: 

 Rama de Ciencias  

 Rama de Ciencias da Saúde 

 Rama Ciencias Sociais e Xurídicas 

 Enxeñerías e Arquitectura 

 Artes e Humanidades 

       

RAMAS DE COÑECEMENTO 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao
http://www.usc.es/graos/es/grados
http://estudos.udc.es/es
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OUTROS: Títulos dobres ou de dobre titulación. 

 
 

Os plans de estudos teñen a maioría 240 créditos de formación teórica e práctica  

que corresponde a catro cursos. Algúns graos poden ter máis créditos:  

 Arquitectura (330 créditos) 

 Mediciña (360 créditos) 

 Farmacia ( 300 créditos) 

 Odontoloxía (300 créditos) 

 Veterinaria (300 créditos) 

. 
 

 
 

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. 

 

 

 
Accédese ás titulacions de Grao universitarias co título de Bacharelato ou un título 

de Técnico Superior (FP de grao superior). Ademais deberase superar  o Acceso á 

Universidade – ABAU- no caso de acceder dende o Bacharelato. 

      O crédito ECTS: EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

1ECTS: 25-30   HORAS 

                Requisitos de acceso á Universidade 
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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). 

 

     http://ciug.gal/ 
 

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 continuar 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 

 

 
 
 

   Acceso á Universidade desde o Bacharelato 

http://ciug.gal/
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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 

 

   Para as/os estudantes de Bacharelato LOMCE que superen a proba de  ABAU  

   as notas de acceso e admisión calcúlase  do seguinte xeito: 

 
                                        PARTE OBRIGATORIA (DEFINITIVA) 
 

- NOTA DE BACHARELATO: 7,80 
 

- NOTA DA PARTE OBRIGATORIA: 7,20 
 

- NOTA DE ACCESO: (0,60*7,80)+(0,40*7,20)=7,560 
 
 

                                             PARTE VOLUNTARIA ( 2 ANOS DE VALIDEZ) 
 

- NOTA MATERIA 1* (0,2)   …………………………………………  MATERIA1= 6,5 
- NOTA MATERIA 2* (0,2)   …………………………………………  MATERIA 2= 6,5 

 
                  PUNTOS ADICCIONAIS: (6,5*0,2)+(6,5*0,2) = 2,60 
                                                        

                                                           NOTA FINAL DE ADMISIÓN 
                                                            

                                                                     7,560+2,60 = 10,160 
                                           
                                              OBRIGATORIA + VOLUNTARIA= NOTA FINAL  

                                          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
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                UNIVERSIDADE DE CORUÑA           UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE C.                         UNIVERSIDADE DE VIGO 
CAMPUS DE CORUÑA CAMPUS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CAMPUS DE OURENSE 

CÓD GRAO EN: Praz CÓD GRAO EN: Praz CÓD GRAO EN: Praz 

6001 Administración e Dirección de Empresas 180 4001 Administración e Dirección de Empresas 200 1001 Administración e Dirección de Empresas 102 

6003 Bioloxía 70 4002 Bioloxía 100 1002 Ciencia e Tecnoloxía de Alimentos 45 
6004 Ciencias da Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) 120 4003 Ciencia Política e da Administración 125 1003 Ciencias Ambientais 45 

6005 Ciencias Empresariais 90 4004 Comunicación Audiovisual 50 1005 Dereito 50 

6006 Comunicación Audiovisual 50 4005 Dereito 160 1006 Educación Infantil 75 
6007 Dereito 114 4006 Economía 150 1007 Educación Primaria 75 

6008 Economía 90 4007 Educación Social 68 1008 Educación Social 75 
6009 Educación Infantil 120 4008 Enfermaría 150 1009 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 

6010 Educación Primaria 120 4009 Enxeñaría Informática 60 1010 Enxeñaría Agraria 45 

6011 Educación Social 80 4010 Enxeñaría Química 60 1011 Enxeñaría Informática 92 

6012 Enfermaría (Centro Adscrito) 60 4011 Farmacia 195 1012 Traballo Social 75 

6013 Enxeñaría de Obras Públicas 80 4012 Filoloxía Clásica 50 1013 Turismo 55 

6014 Enxeñaría Informática 240 4013 Filosofía 65 1014 Xeografía e Historia 40 

6015 Tecnoloxías Mariñas 50 4014 Física 90 1015 Enxeñaría Aeroespacial 50 

6016 Náutica e Transporte Marítimo 50 4015 Historia 100    

6017 Arquitectura Técnica 75 4016 Historia da Arte 90 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN 

6018 Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 30 4017 Lingua e Literatura Españolas 50 1101 Administración e Dirección de Empresas e Enxeñaría Informática 16 

6019 Fisioterapia 60 4018 Lingua e Literatura Galegas 50 1102 Administración e Dirección de Empresas e Dereito 20 
6020 Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 40 4019 Lingua e Literatura Inglesas 100 1103 Turismo e Xeografía e Historia 10 

6021 Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 100 4020 Linguas e Literaturas Modernas 75    

6022 Logopedia 55 4021 Matemáticas 100  CAMPUS DE PONTEVEDRA  

6023 Química 50 4022 Medicina 360 CÓD GRAO EN: Praz 

6024 Relacións Laborais e RR.HH. (C. Adscrito - Condicións económicas espec.) 70 4023 Mestre en Educación Infantil 61 2001 Belas Artes 130 
6025 Socioloxía 95 4024 Mestre en Educación Primaria 112 2002 Ciencias da Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) 100 

6026 Tecnoloxías da Enxeñaría Civil 80 4025 Odontoloxía 50 2003 Comunicación Audiovisual 45 

6027 Terapia Ocupacional 50 4026 Óptica e Optometría 55 2004p Dirección e Xestión Pública (Modalidade Presencial) 25 
6028 Turismo (Centro Adscrito – Con condicións económicas Especiais) 80 4027 Pedagoxía 68 2004s Dirección e Xestión Pública (Modalidade Semipresencial) 20 

6036 Estudos en Arquitectura 165 4028 Psicoloxía 140 2005 Educación Infantil 75 
   4029 Química 100 2006 Educación Primaria 75 

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: 4030 Relacións Laborais e Recursos Humanos 90 2007 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 

6029 Dereito e Administración e Dirección de Empresas 60 4031 Traballo Social (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 80 2008 Enxeñaría Forestal 45 

6030 Ciencias Empresariais e Turismo (C. Adscrito – Cond. Económ. Especiais) 25 4032 Xeografía e Ordenación do Territorio 55 2010 Fisioterapia 50 

6031 Bioloxía e Química 10 4033 Xornalismo 75 2011 Publicidade e Relacións Públicas 100 

6033 Inglés e Español. Estudos Lingüísticos e Literarios 20 4034 Biotecnoloxía 50    

6034 Inglés e Galego Portugués. Estudos Lingüísticos e Literarios 5 4035 Criminoloxía 50  CAMPUS DE VIGO  

6035 Español e Galego Portugués. Estudos Lingüísticos e Literarios 5    CÓD GRAO EN: Praz 
   SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: 3001 Administración e Dirección de Empresas 210 
 CAMPUS DE FERROL  4101 Comunicación Audiovisual e Xornalismo 10 3002 ADE - IESIDE (Adscrito-condicións económicas especiais – Proba Específ.) 60 

CÓD GRAO EN: Praz 4102 Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos 20 3003 Bioloxía 75 

7002 Enfermaría 60 4103 Enxeñaría Informática e Matemáticas 10 3004 Ciencias do Mar 70 
7003 Enxeñaría Eléctrica 60 4104 Matemáticas e Física 10 3005 Comercio 99 

7004 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 50 4105 Química e Bioloxía 20 3006 Dereito 70 
7005 Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 70 4106 Química e Física 10 3007 Economía 60 

7007 Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 60 4107 Farmacia e Óptica e Optometría 10 3008 Educación Infantil (Centro Adscrito condicións económicas especiais) 75 

7008 Enxeñaría Mecánica 48 4108 Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria 16 3009 Educación Primaria (Centro Adscrito condicións económicas especiais) 75 
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7010 Información e Documentación 25 CAMPUS DE LUGO 3011 Enfermaría – Povisa (Cent. Adscr. con condicións económicas especiais) 70 

7011 Podoloxía 50 CÓD GRAO EN: Praz 3012 Enxeñaría da Enerxía 50 

7012 Relacións Laborais e Recursos Humanos 60 5001 Administración e Dirección de Empresas 90 3013 Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións 130 
7013 Enxeñaría Naval e Oceánica 45 5002p Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Modalidade Presencial) 40 3013Ing Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións *(Grupo en Inglés) 20 

7014 Xestión Industrial de Moda (**) 50 5002s Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Modalidade Semipresencial) 25 3014 Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 50 
   5004 Enfermaría (Centro Adscrito) 68 3015 Enxeñaría Eléctrica 50 

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: 5006 Enxeñaría Civil 45 3016 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 79 

7101 Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e Oceánica 12 5009 Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 45 3017 Enxeñaría en Organización Industrial 64 
   5010 Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 50 3018 Enxeñaría en Química Industrial 50 

 

(1) O Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil xunto co Mestrado en 
Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos substitúen á anterior 
titulación de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos. 

 
(2) O Grao en Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial xunto co 
Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial substitúen a 
anterior titulación de Enxeñaría Industrial. 

 
(3) Para o acceso ao Grao en Enxeñaría Mecánica do Centro 
universitario de Defensa – Marín véxase o Decreto de provisión 
de prazas das Forzas Armadas. 

5011 Mestre en Educación Infantil 82 3019 Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 68 

5012 Mestre en Educación Primaria 82 3019Ing Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais * (Grupo en Inglés) 20 

5013 Nutrición Humana e Dietética 60 3020 Enxeñaría Mecánica 122 

5014 Relacións Laborais e RR. HH. (Adscrito condicións económicas especiais) 57 3022 Linguas Estranxeiras 50 

5015 Veterinaria 110 3023 Química 60 

5016 Lingua e Literatura Españolas 45 3024 Relacións Laborais e Recursos Humanos 80 

5017 Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 45 3025 Tradución e Interpretación: Español - Inglés 50 

5018 Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 45 3026 Tradución e Interpretación: Español - Francés 20 

5019 Paisaxe (1º e 2º curso dispénsase en Lugo-USC / 3º e 4º en Coruña-UDC ) 50 3027 Tradución e Interpretación: Galego - Inglés 40 
   3028 Tradución e Interpretación: Galego - Francés 10 

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: 3029p Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Modalidade Presencial) 40 

5102 Enx. Agrícola e Agroalimentaria e Enx. Forestal e do Medio Natur. 10 3029s Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Modalidade Semipresen.) 10 

5103 Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria 16 3030 Enxeñaría Biomédica 50 

 
( * ) Grupo específico coa docencia en Inglés 

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: 

3101 Administración e Dirección de Empresas e Dereito 40 

 
CENTRO UNIVERSITARIO DE DEFENSA - MARÍN 

Grao en Enxeñaría en Mecánica (Centro Adscrito –condicións de acceso especiais) (3) 68 

 

      INFORMACIÓN  
 

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN 

UNIVERSIDADE DE CORUÑA  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  UNIVERSIDADE DE VIGO 

Telf.: 981 167 000 – Ext. 1190 / 1192 Talf.: 881 812 000 / 881 811 000 Telf.: 986 813 630 

 
 
 

ENLACE ÁS NOTAS DE CORTE DO CURSO 2018-19:   http://ciug.gal/PDF/cortes18-19.pdf

09 Humanidades 25    3010 Enfermaría – Meixoeiro (Centro Adscrito) 50 
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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. 

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 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. 

            

           http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Formación Profesional 

http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais
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REQUISITOS DE ACCESO AOS CICLOS DE FORMACIÓN  
 

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR  
 

(Réxime ordinario) 
 

 
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. 

 
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. 
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 REQUISITOS DE ACCESO AOS CICLOS DE FORMACIÓN 

 
 PROFESIONAL 

 
(Réxime modular/a distancia) 

 

 
ACCESO A CICLOS DE GRAO 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 

ordinario, ou sexan deportistas de alto rendemento. As persoas 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 prazas liberadas poderase 

acceder á oferta parcial con acreditación de experiencia laboral equivalente ao 

traballo tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente 

relacionada co sector laboral do ciclo. Esta formación será acumulable, e para a 

obtención do título completo haberá que acreditar o cumprimento dos requisitos 

académicos. 

 
ACCESO A CICLOS DE GRAO 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. 

□ 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. 
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Saídas dos 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. 

 

Adscripción dos títulos de Técnico de Formación Profesional de Grao Superior  

                                      ás ramas de coñecemento Universitarias. 

 

Familia profesional Ensinanzas  Universitarias de Grao (Rama de coñecemento) 

Actividades físicas e deportivas - Ciencias Sociais e Xurídicas 
 
- Ciencias da Saúde 

Administración e Xestión - Ciencias Sociais e Xurídicas 

Agraria - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Artes Gráficas - Artes e Humanidades 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 
- Inxeniería e Arquitectura 

Artes e Artesanías - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Comercio e Marketing - Artes e Humanidades 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

Edificación e Obra Civil - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Electricidade e Electrónica - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Enerxía e Auga - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Fabricación Mecánica - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Hostelería e Turismo - Artes e Humanidades 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

Imaxen Persoal - Ciencias da Saúde 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

Imaxen e Son - Artes e Humanidades 
- Ciencias 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 
- Arquitectura e Inxeniería 

Industrias Alimentarias - Ciencias 
- Ciencias da Saúde 
- Inxeniería e Arquitectura 

Industrias Extractivas - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 
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Informática e Comunicacions - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Instalación  Mantenemento - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Madeira, Moble e Cortiza - Inxeniería e Arquitectura 

Marítimo-Pesqueira - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Química - Ciencias 
- Ciencias da Saúde 
- Inxeniería e Arquitectura 

Sanidade - Ciencias 
- Ciencias da Saúde 

Seguridade e medio ambente  - Ciencias 

Servicios Socioculturais  á Comunidade - Artes e Humanidades 
- Ciencias da Saúde 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

Textil, Confección e Pel - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Transporte e Mantemento de Vehículos - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

Vidro e Cerámica - Ciencias 
- Inxeniería e Arquitectura 

 
 

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 

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 

http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-
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discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou 

de alto rendemento (5%). 

 

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: 

 

 

 
          PRIORIDADES NA  ADMISIÓN   (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. 

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. 
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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. 

 
        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: 

 Por cumprir os requisitos de acceso: 10 puntos. 

 Pola experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo puntuarase con 

0,25 puntos por cada 30 días, ata un máximo de 15 puntos. 

 Por módulos xa acreditados do ciclo formativo: 2 puntos por cada módulo. 
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 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 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 AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

 MEDIANTE PROBA 
 

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 

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 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),Filosofía. 

□ Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía 
industrial e Física. 

□ Opción C: Ciencias da terra e ambientais, 
Química e Bioloxía. 

 
 

PARTE COMÚN DA PROBA: 
Consta de tres exames de materias de 

2º de Bacharelato: 

□ Lingua Galega. 
 

□ Lingua Castelá. 
 

□ Matemáticas. 
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                          AS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO SUPERIOR 
 

 
PROBA DE ACCESO 

 
FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS AOS QUE DÁ ACCESO 

 
OPCIÓN A 

 
Administración e Xestión. 
 
 
Comercio e Márketing. 
 
 
Hostalaría e Turismo. 
 
 
Servizos Socioculturais e á Comunidade. 
 
 
Ciclo superior de Produción de Audiovisuais e Espectáculos (da familia 
profesional de Imaxe e Son). 
 

 
 
 
 
 

OPCIÓN B 

 
Artes Gráficas. 
 
 
Edificación e Obra Civil. 
 
 
Electricidade e Electrónica. 
 
 
Enerxía e Auga. 
 
 
Fabricación Mecánica. 
 
 
Industrias Extractivas. 
 
 
Informática e Comunicacións. 
 
 
Instalación e Mantemento. 
 
Imaxe e Son (agás o ciclo superior de Produción de Audiovisuais e 
Espectáculos). 
 
Madeira, Moble e Cortiza. 
 
 
Marítimo-pesqueira (agás o ciclo superior de Acuicultura). 
 
 
Transporte e Mantemento de Vehículos. 
 
 
Téxtil, Confección e Pel. 
 
 
Vidro e Cerámica. 
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OPCIÓN C 

 
Agraria. 
 
 
Actividades Físicas e Deportivas. 
 
 
Imaxe Persoal. 
 
 
Industrias Alimentarias. 
 
 
Ciclo superior de Acuicultura (da familia profesional Marítimo-pesqueira). 
 
 
Química. 
 
 
Seguridade e Ambiente. 
 
 
Sanidade. 
 

 
 

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.  
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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 
 

 
Son ensinanzas nas que a organización é algo diferente á dos estudos de réxime xeral e ó nos 

que hai que superar unha proba para acceder a eles. 

 

 Ensinanzas de Música e Danza 

 Ensinanzas de Arte Dramática 

 Ciclos de Artes Plásticas e Deseño 

 Estudios Superiores de Artes Plásticas e Deseño 

 Ensinanzas de Idiomas 

 Ensinanzas Deportivas 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/2535 
 

1. Ensinanzas de Música 
 
Estúdanse en Conservatorios de Música e Centros Autorizados de Música (obtense un título con 

validez académica e profesional) 

 

Estrutúranse en: 

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

académicos. Os criterios de admisión os establece cada centro, e normalmente atende ás 

aptitudes musicais dos interesados. 

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 

http://www.edu.xunta.gal/portal/eea
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/2535
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aptitudes e coñecementos musicais do interesado. O alumnado que finalice estas 

ensinanzas obterá o título de bacharelato se supera as materias comúns do bacharelato, 

ainda que no realizara o mesmo na modalidade de artes na súa vía de música e danza. 

Asímesmo poderá simultanear as ensinanzas artísticas profesionais e aeducación 

secundaria e se establecerán convalidacións con asignaturas optativas de ESO e 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 e superar unha proba ordinaria para cada especialidade. Se non cumpres 

estes requisitos podes acceder se superas unha proba extraordinaria. Celébranse antes do 15 de xullo. 

Obtense o Título Superior, que equivale a Graduado Universitario. 

 
 

Donde se pode estudar música 

En Escolas de Música: Son centros públicos ou privados que imparten ensinanzas non 

regradas de música dirixidas a aquelas persoas, sen límite de idade, que desexen unha 

formación musical. Tamén poden preparar para o acceso a ensinanzas regradas en 

conservatorios ou en centros autorizados (privados). Hai Escolas públicas de Música en e 

privadas en Cambre e Coruña. 

Conservatorios de Música, que se clasifican en "Elementais" (imparten o grao 

elemental),"Profesionais" (imparten o grao Medio) e "Superiores" (imparten só o grao Superior). 

Tamén en Centros Privados Autorizados. 

 

Existen conservatorios públicos en: Coruña (elemental, profesional e superior), Santiago e Vigo 

(elemental, profesional e superior). 

Enlace ás webs dos consewrvatorios de Gacilia 

PONTEVEDRA: https://www.conservatoriomanuelquiroga.com/ 

VIGO: http://cmusvigo.gal/ 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: https://www.conservatoriosantiago.gal/ 

OURENSE: http://www.conservatoriourense.org/ 

A CORUÑA: http://www.cmusprofesionalcoruna.es/ 

FERROL: https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusxanviano/ 

LUGO: https://www.cmusxoanmonteslugo.edu.es/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.conservatoriomanuelquiroga.com/
http://cmusvigo.gal/
https://www.conservatoriosantiago.gal/
http://www.conservatoriourense.org/
http://www.cmusprofesionalcoruna.es/
https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusxanviano/
https://www.cmusxoanmonteslugo.edu.es/
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2. Ensinanzas de Danza 

 

Regradas: Estúdanse en Conservatorios de Danza e Centros Autorizados de Danza (obtense un 

título con validez académica e profesional) 

Non Regradas: Estúdanse en Escolas de Danza (obtense un certificado) 

 

Estrutúranse en: 

Ensinanzas de Grao Elemental: Comprende 4 cursos académicos. Os criterios de admisión os 

establece cada centro, e normalmente atende ás aptitudes físicas e expresivas dos aspirantes 

relacionadas coa danza e co sentido musical, mediante unha proba. Neste grao non se obtén 

titulación, só un certificado acreditativo. 

 

Ensinanzas de Grao Profesional: Duración: 3 Ciclos de 2 anos cada un (6 anos en total). 

Acceso: Non hai límite de idade pero si hai que superar unha proba en xuño , que será diferente 

acorde co Ciclo ou curso no que se queira ingresar, os contidos tamén dependen da 

especialidade na que se queira ingresar. O alumnado que finalice estas ensinanzas obterá o 

título de bacharelato se supera as materias comúns do bacharelato, ainda que no realizara o 

mesmo na modalidade de artes na súa vía de música e danza. Asímesmo poderá simultanear as 

ensinanzas artísticas profesionais e a educación secundaria e se establecerán convalidacións 

con asignaturas optativas de ESO e Bacharelato. 

 
Ensinanzas de Grao Superior: Duración: 1 só Ciclo de 4 cursos. Acceso: hai que cumprir os 

seguintes requisitos: ter o título de Bacharelato, ter superado o 3º Ciclo de Danza e superar 

unha proba ordinaria para cada especialidade. Se non cumpres estes requisitos podes acceder 

se superas unha proba extraordinaria. Celébranse antes do 15 de xullo. Obtense o Título 

Superior, que equivale a Graduado Universitario. 
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Especialidades: 

GRAO MEDIO: Danza clásica, Danza Española e Danza Contemporánea. 

GRAO SUPERIOR: Pedagoxía da Danza, Coreografía e Técnicas de Interpretación da Danza. 

Oferta educativa dos conservatorios profesionais de danza: 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE LUGO: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/conservatoriodanzalugo/ 

 

 Danza clásica 

 Danza contemporánea 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: 

https://www.dacoruna.gal/conservatorio-profesional-danza 

 

 Danza clásica 
 

3. 1. Ciclos de Artes Plásticas e Deseño 
 
Comprenden estudos relacionados coas artes aplicadas, oficios artísticos, diversas modalidades 

de deseño e conservación e restauración de bens culturais.  

A estrutura é a mesma que a da FP:  

 Ciclos formativos de grao Medio  

 Ciclos de grao Superior 

 de xeito que despois da ESO podes acceder ós Ciclos formativos de grao Medio, e despois do 

Bacharelato podes acceder ós Ciclos formativos de grao Superior, aínda que só terán acceso directo os 

alumnos que cursasen o Bacharelato de artes, o resto dos alumnos deberán facer unha proba que 

valorará as súas aptitudes artísticas e que consiste basicamente na realización de debuxos e bosquexos 

sobre temas propostos. 

Os centros nos que se imparten estas ensinanzas son as escolas de artes plásticas e deseño, 

que en Galicia, se atopan en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Ferrol (estas dúas 

últimasde titularidade privada ). 

 

Ciclos Formativos De Grao Superior: 

Accédese, directamente sen ter que superar ningunha proba, co título de Bacharelato en artes 

ou cun ciclo de grao medio de artes plásticas. 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/conservatoriodanzalugo/
https://www.dacoruna.gal/conservatorio-profesional-danza
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De non ter o Bacharelato de artes, pódese acceder con outra modalidade de Bacharelato e coa 

superación dunha proba específica relacionada con debuxo, artes plásticas e coñecementos 

histórico - artísticos. 

De non ter superado ningún Bacharelato, pódese acceder mediante a superación dunha 

proba de madureza, se tes 19 anos.  

Dita proba ten 2 partes: 

1ª Parte: proba das materias comúns do Bacharelato ( Lingua Castelá e Literatura, Lingua 

Galega e Literatura, Lingua estranxeira—inglés ou francés, Hª España, Hª Filosofía, Filosofía e 

Cidadanía, Ciencias do Mundo Contemporáneo). Escoller tres materias. 

2ª Parte: Proba de Historia da Arte. 

 

A proba de madureza pode ser convalidada pola proba de acceso a ciclos superiores, e a 

específica pola experiencia laboral de alomenos un ano directamente relacionada co ciclo ao 

que se quere acceder. 

Obtense o título de técnico Superior que da acceso a certas titulacións universitarias e aos 

estudos superiores de Deseño (explicados máis adiante). 

A inscrición nas probas é en xuño, a proba de madureza celébrase en xuño e a específica en 

xullo. 

 

Familias Profesionais: 
 

Dentro de cada familia ofértanse Ciclos de grao Medio e de grao Superior. A continuación 

presentámosche as familias que existen: 

Artes Aplicadas á Escultura 

Deseño De Interiores 

Xoiería De Arte 

Artes Aplicadas Ó Libro 

Cerámica Artística 

Artes Aplicadas Á Indumentaria 

Deseño Industrial 

Deseño Gráfico 

Artes Aplicadas Ó Muro 

Esmaltes Artísticos 

Textiles Artísticos 

Arte Floral 

Vidrio Artístico  
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Existen escolas de artes nas seguintes cidades de Galicia: A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo. 

 
 

Provincia 
 

Centro 
 

Enderezo/contacto 
Ensinanzas 

Familia profesional artística                  CICLO 
 

 

 Ourense 

 

Escola de Arte e 
Superior 

De  Deseño Antonio 
Faílde 

 

Avenida da Universidade. n.º 18. 

32005 A Cuña,  

Ourense  

 988 238 365/ 988 220 000  

escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.es 
 

 
Comunicación gráfica e 

audiovisual 

. GS Fotografía 

.GS Ilustración 

Escultura GS Ebanistería artística 

 

 
 
Provincia 

 
Centro 

 
Enderezo/contacto 

Ensinanzas 
Familia profesional artística Ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Coruña 

 

 
 
 

cola   de Arte e Superior 

de Deseño 

            Pablo Picasso 

 
 
 
 

Rúa Pelamios, 2. 15001 

 A Coruña 

981 22 53 96 

escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.es 

 

Comunicación gráfica e 
audiovisual 

. GS Fotografía 

. GS Ilustración 

 
 
 
 

Escultura 

. GS Escultura aplicada ao 
espectáculo 

. GS Dourado,prateado e 
policromía 

. GS Ensinanza modular 

do CF en Técnicas 

escultóricas: 

- Taller de madeira 2º 
curso 

 
 
 
 

Cerámica artística 

. GS Ensinanza modular 

do CF en cerámica 

artística: 

- Taller cerámico 1º curso 

- Taller cerámico 2º curso 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolarte.com/es
http://www.escolarte.com/es
http://www.escolarte.com/es
mailto:escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.es
http://www.eapicasso.com/
http://www.eapicasso.com/
http://www.eapicasso.com/
mailto:escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.es


 

26 
 

 

 
 

Provincia 
 

Centro 
 

Enderezo/contacto 
Ensinanzas 

Familia profesional artística Ciclo 
 
 
 
 
 

 

A Coruña 

 
 
 
 
 

 

Escola de Arte e 
Superior de 

Deseño Mestre Mateo 

 
 
 
 

 
 

Rúa Virxe da Cerca, 32. 15703  

Santiago de Compostela 

 981 58 77 57 

escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es 

Comunicación gráfica e 
audiovisual 

. GS Fotografía 

Deseño de interiores  

. GS arquitectura 
efémera 

 
 
 
 

Escultura 

. GS Técnicas 
escultóricas 

. GS Ensinanza 
modular do CF en 
dourado, prateado e 
policromía: 

 
.- Taller de 
Dourado e prateado 

   
-  Taller de técnicas 
de Restauración 
de dourado, 
prateado e 
policromía 

 
 
 
 
 

Xoiaría artística 

. GS Xoiaría artística 

. GM Procedementos 
de Xoiaría artística 

. GM Ensinanza 
modular do CF en 
Procedementos 
Xoiaría artística: 

 
- Taller de xoiaría 1º 
curso 

- Taller de xoiaría 2º 
curso 

 

 
 
Provincia 

 
Centro 

 
Enderezo/contacto 

Ensinanzas 

Familia profesional 
artística 

Ciclo 

 
 
 
 
 
 

Lugo 

 

Escola de arte Ramón       

Falcón 

 

 

   Paseo dos Estudantes  n.º 31.       

Lugo 

982 22 07 90 / 982 22 07 92 

cola.arte.ramon.falcon@edu.xunta.es 

Comunicación gráfica e 
audiovisual 

. GS Fotografía 

 
Artes aplicadas ao libro 

. GS Gravado e técnicas 
de estampación 

. GM Serigrafía artística 
 
 
 

Cerámica artística 

. GS Ensinanza modular 

do CF en cerámica 

artística: 

- Taller cerámico 1º curso 

- Taller cerámico 2º curso 

-  

 

http://www.easd.es/
http://www.easd.es/
http://www.easd.es/
mailto:escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
http://escoladeartelugo.com/gl/
http://escoladeartelugo.com/gl/
mailto:escola.arte.ramon.falcon@edu.xunta.es
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     4 .2   Estudos Superiores de Artes Plásticas e Deseño 
 
Conservación e Restauración de Bens Culturais: 

Trátase dun grao que ten como obxectivo formar a profesionais que terán como 

responsabilidade velar polo bo estado do patrimonio artístico. 

Pódese escoller entre 7 especialidades diferentes: Arqueoloxía, Pintura., Escultura, Documento 

gráfico, Bens Arqueolóxicos, Textiles, Mobiliario. 

Obtense o Título de graduado universitario. 

Pódese acceder directamente co Título de Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño (para 

os cales se reserva un 20% das prazas) . Se tes un título de Bacharelato ou equivalente terás 

superar unha proba específica de acceso que se convoca anualmente en xuño nos centros onde 

se imparte a carreira. Para o alumnado que accede por proba resérvase o 80% das prazas. 

 

As partes da proba: 

Comentario dun texto relacionado cos bens culturais 

Exame escrito sobre dúas materias a escoller entre: Historia de España, Historia da Arte, Física 

e Química e Bioloxía. 

Debuxo a partir dun modelo real e inanimado, 

Traballo sobre representación da cor, 

Traballo práctico sobre as aptitudes plásticas. 

 

Existe en Galicia unha única escola de conservación e restauración, que se ubica en 

Pontevedra, e imparte as especialidades de escultura, pintura e arqueoloxía. 

http://escolaconservacion.gal/ 
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Os Estudos Superiores de Deseño 
 
Están encaminados á formación de profesionais no mundo do deseño nas especialidades de 

moda, interiores, productos e deseño gráfico. A titulación que se obtén ao remate destas 

ensinanzas é equivalente, para tódolos efectos, a un grao universitario. 

Estes estudos impártense nos seguintes centros: 

 

               ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO PABLO PICASSO A CORUÑA 

 
ENSINANZAS                  ESPECIALIDADES 

 
Estudos superiores de Deseño 

Deseño de interiores 

Deseño gráfico 

 

        ESCOLA DE ARTE E  SUPERIOR DE  DESEÑO  MESTRE   MATEO  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA 

 
ENSINANZAS                     ESPECIALIDADES 

 
Estudos superiores de Deseño 

Deseño de moda 

Deseño de produto 

 
ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO RAMÓN FALCÓN LUGO 

 
 
 
 
 
 

ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO ANTONIO FAÍLDE DE OURENSE 

 

ENSINANZAS ESPECIALIDADES 

 
Estudos superiores de Deseño 

Deseño de interiores 

Deseño gráfico 

 

 

Terán acceso directo os alumnos que teñan o título de técnico superior de artes plásticas e 

deseño. 

ENSINANZAS                      ESPECIALIDADES 

 
Estudos superiores de Deseño 

Deseño de interiores 

Deseño gráfico 

 

http://www.eapicasso.com/
http://www.eapicasso.com/
http://www.easd.es/
http://www.easd.es/
http://escoladeartelugo.com/
http://escoladeartelugo.com/
http://www.escolarte.com/es
http://www.escolarte.com/es
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Accederán mediante proba específica os alumnos que teñan o título de bacharelato. A 

inscrición nesta proba é a comenzos de xuño e celébrase a mediados de xuño. Consta de dúas 

partes: 

1º parte: Durante un máximo de 3 horas responder por escrito a cuestións sobre historia das 

artes, historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral, e deseño na 

especialidade que se aspira a cursar. 

2ª parte: Durante un máximo de 4 horas, realizar un debuxo mimético a man alzada, do natural 

ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira 

a cursar; e un debuxo a mal alzada, cos técnicas do estudos que se aspira a cursar, do modelo 

do exercicio anterior. 

  

Para o acceso aos estudos superiores, de grao en Música, Arte Dramática, Conservación 

e Restauración de Bens Culturais, e Deseño, o alumnado que non teña o título de 

bacharelato, e cumpra 19 anos, poderá realizar unha proba de acceso, en xuño, ademáis 

das probas específicas de cada especialidade. Esta proba consistirá en realizar exercicios 

das seguintes materias de bacharelato: Lingua estranxeira (Inglés ou  

Francés), Lingua Castelá, Lingua Galega, Filosofía e Cidadanía, Ciencias para o mundo 

contemporáneo, Historia de España, Historia da Filosofía. 
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  Adscripción dos títulos de Técnico superior en Artes Plásticas e Deseño 

                                      ás ramas de coñecemento universitarias. 

Familia profesional Ensinanzas  Universitarias de Grao (Rama de coñecemento) 

Artes Aplicadas á Escultura - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Artes Aplicadas á Indumentaria - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Artes Aplicadas ao Libro - Artes e Humanidades 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

Artes Aplicadas ao Muro - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Arte Floral - Artes e Humanidades 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

Cerámica Artística - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 
- Ciencias 

Deseño Gráfico - Artes e Humanidades 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

Deseño Industrial - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Deseño de Interiores - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Esmaltes Artísticos - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Xoiería da Arte - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Textís Artísticos - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 

Vidro Artístico - Artes e Humanidades 
- Inxeniería e Arquitectura 
- Ciencias 

  
 
 

4. Ensinanzas de Idiomas 

O estudo dos idiomas pódese realizar a través dunha carreira universitaria ou nas Escolas 

Oficiais de Idiomas. Estas últimas son centros especializados no ensino dos idiomas. 

Para acceder é condición indispensable ter 14 anos ou cumplilos no ano académico e ter 

superado alomenos 1º e 2º de ESO. 

 

Como se organizan 

En tres niveis cun total de 6 cursos. 

O título de bacharelato habilitará para acceder directamente aos estudos do idioma do nivel 

intermedio da primeira lingua estranxeira cursada no Bacharelato.  
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O alumno que acredite o dominio de competencias suficientes nun idioma poderá incorporarse a 

calqueira curso trala superación da proba de nivel. 

A asistencia a clase pode ser diaria, intensiva (dous días á semana) ou alterna (tres días á 

semana). 

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 

 
 

5. Ensinanzas Técnico -Deportivas 
 
Grao Superior: 

Co que se obtén o título de técnico Superior nunha especialidade deportiva. Ten unha duración 

máxima de 1100 horas. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos, planificar e dirixir 

o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición, xestionar escolas deportivas. O 

título de Técnico Superior dará acceso directo aos estudos universitarios. 

Existen títulos tanto de técnico como de técnico Superior nas seguintes especialidades: 

Fútbol 

Fútbol sala 

Deportes de inverno (esquí alpino, esquí de fondo e snowboard) 

Deportes de montaña e escalada. 

Atletismo 

Baloncesto 

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

Requisitos de acceso: 

Grao Superior: Título de Bacharelato ou equivalente + título de grao Medio (Técnico Deportivo). 

Para algunhas especialidades hai que acreditar méritos deportivos. Para os que non teñan o 

título de bacharelato poden acceder se superan unha proba de madureza e teñan 19 anos. Esta 

proba pode ser convalidable pola proba de acceso a CS. 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/08/

preguntas_deportes_181010.pdf 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/oferta_centros_ensinanzas_deportivas_

180119.pdf 

 

A inscrición nas probas é en maio e celébranse en setembro. 

Oferta destas ensinanzas en Galicia: 

IES Cruceiro Baleares (Culleredo): Fútbol. 

IES Sánchez Cantón (Pontevedra): Fútbol e Balonmán. CIFP A farixa (Ourense): Fútbol sala. 

IES Nosa Señora Dos Ollos Grandes (Lugo): Atletismo. IES Río Cabe (Monforte de Lemos): 

Fútbol 

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía): Baloncesto.                  

 
                   
 
             ADSCRIPCIÓN DOS TÍTULOS DE TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO  
                                  ÁS RAMAS DE COÑECEMENTO UNIVERSITARIAS. 
  

Ensinanza deportiva Ensinanzas  Universitarias de Grao (Rama de coñecemento) 

 
        Título de Técnico Deportivo Superior 
 
de calquera modalidade ou especialidade deportiva. 

 
- Ciencias da Saúde 
 
- Ciencias Sociais e Xurídicas 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/08/preguntas_deportes_181010.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/08/preguntas_deportes_181010.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/oferta_centros_ensinanzas_deportivas_180119.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/oferta_centros_ensinanzas_deportivas_180119.pdf
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6. Arte Dramática 

 

Estas ensinanzas constitúen un ciclo único de catro cursos, cunha  titulación final equivalente a 

Graduado universitario. Estructúranse en tres especialidades: Dirección de escena e 

dramaturxia, escenografía e interpretación. Á súa vez, cada unha destas especialidades está 

dividida nos seguintes itinerarios. 

 

Especialidade Opcións 

Dirección de escena e dramaturxia Dirección de escena. 

Dramaturxia 

Escenografía Escenografía 

Interpretación Interpretación textual 

Interpretación xestual 

Interpretación con obxetos 

 

 
Para o acceso hai que estar en posesión do título de bacharelato ou titulación equivalente e 

superar unha proba específica para cada especialidade. Se non tes o título de bacharelato, con 

20 anos cumpridos, pódese acceder mediante proba de aptitudes e demostrando unha 

experiencia profesional significativa que se xustificará mediante unha memoria defendida ante 

un tribunal. 

A Proba de acceso específica para cada especialidade consta de 2 exercicios: 

1º exercicio: análise dun fragmento dun texto dramático que ten carácter eliminatorio. Públícanse 

os textos de obrigada lectura para esta proba. 

2º exercicio: son varias probas prácticas diferentes según a especialidade á que se queira 

acceder. Fanse públicos os textos propostos para as probas de carácter práctico. 

 


