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1. Introduccción do Departamento de Orientación. 
 

Esta información pretende servir de Orientación e axudarvos, de xeito virtual,  ás familias e 

alumnado de 3ºESO, na elección de estudos (matrícula 2020/21) e vocación. Este segundo 

aspecto é un proceso máis amplo no que o alumnado deberá seguir avanzando  (coa axuda das 

familias, profesorado e Departamento de Orientación) en 3 áreas: 

- Autocoñecemento: como son? 
- Información académica: que itinerarios hai?  
- Toma de decisións: cal é a mellor opción? 

 

 Agardo que esteades o mellor posible (dadas as circunstancias), e que esta información vos 

sexa de utilidade. A recomendación é que leades este documento para poder ir valorando  xa 

as eleccións que teredes que facer na matrícula. Se seguirades con dúbidas ao respecto, 

consultade co titor/a ou conmigo (indicando nome e curso) en: 

albaorienta@edu.xunta.gal  

Alba. Orientadora do IES de Soutomaior. 

 

 

 

 
 

mailto:albaorienta@edu.xunta.gal
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2. Información básica sobre a organización do sistema educativo e a ESO. 

 

 

Aspectos importantes sobre a ESO 

 Cúrsase 4 cursos, con tres tipos de materias: troncais, específicas e de libre 
configuración. 

 Poderase escoller cursar o 4º curso da ESO por unha das dúas seguintes opcións: 
 

Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato. 

Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á Formación Profesional. 

 Non serán vinculantes as opcións cursadas en 3º curso de ESO. É dicir, que 
independentemente das matemáticas (aplicadas ou académicas) escollidas en 3º de 
ESO poderás coller en 4º a opción que desexes. 
 
 

Promoción e repetición na ESO (criterios xerais , flexibilizados este 2020 pola Declaración do 

Estado de Alarma e suspensión das clases): 

 Os alumnos promocionarán de curso cando superen todas as materias cursadas ou 
teñan avaliación negativa en 2 materias como máximo. 

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

 De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción de un alumno con avaliación 
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negativa en 3 materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 
 
- Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura / Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas. 
- Que o equipo docente considere que a natureza das materias con navaliación 

negativa non impide ao alumno ou alumna seguir con éxito o curso seguinte, que 
ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 
evolución académica, 

- Que se apliquen ao alumno as medidas de atención educativa propostas no consello 
orientador. 

 
 Poderá tamén autorizarse de forma excepcional a promoción dun alumno con 

avaliación negativa en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura / Lingua Castelá 
e Literatura e Matemáticas de forma simultánea cando o equipo docente considere que 
o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 
favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica, e 
sempre que se apliquen ao alumno ou alumna as medidas de atención educativa 
propostas no consello orientador.  

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

 Quen non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso. 
 Poderase repetir o mesmo curso unha sola vez e dúas veces como máximo dentro da 

etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º, prolongarase un 
ano o límite de idade (ata os 19 anos). 

 Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez en 4º curso 
se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. 

 

Consello orientador: 

Ao final de cada un dos cursos de ESO se incluirá no expediente do alumno e se entregará aos 

pais, nais ou titores legais de cada alumno un consello orientador, que incluirá unha proposta 

do itinerario máis adecuado a seguir, así como a identificación do grao do logro dos obxectivos 

da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. 

Se se considerase necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación sobre a 

incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento ou a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno. 

 

Título da ESO e nota media na ESO: 

 Estos son os criterios xerais para titular na ESO (flexibilizados este 2020 pola 
Declaración do Estado de Alarma e suspensión das clases): 

 A superación de todas as materias de ESO ou a avaliación negativa nun máximo de dúas 
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materias, sempre que non sexan simultáneamente unha lingua cooficial e matemáticas. 

  As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse como 
materias distintas.  

  Ademáis, para obter o título será necesario que o equipo docente considere que o 
alumno ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias 
correspondentes.  

 
 A nota media da etapa será: 

- A media das cualificacións  obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa, 
expresada de 0 a 10 con decimais.  
- O alumnado que despois da avaliación ordinaria de xuño de 4º curso obtivera unha 
media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de Matrícula de Honra 
(MH). Esta distinción concederase a un número non superior ó 5% ou fracción 
resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro 
educativo no cuarto curso 
 

  O título de ESO te permitirá acceder a calquera ensinanza independientemente do 
itinerario cursado en 4. Permite acceder:  

 

- Aos ciclos de formación profesional de grao medio (terás máis doado ter praza nun ciclo que 
te te guste canto maior sea a túa nota de ESO). 

- Ao bacharelato.  

- Ás ensinanzas de Réxime Especial.  

 

 
3. Información para a matrícula: itinerarios de 4º da ESO. 

 
Aínda que o que escollas agoras non é vinculante (poderás facer FP Medio ou Bacharelato ao 

marxe do que escollas) si é moi importante para adquirir a base necesaria. Especialmente, se o 

teu obxectivo é facer Bacharelato, as ensinanzas Académicas te preparan mellor.  

Colliches en 3º matemáticas aplicadas e queres cambiar en 4º a Académicas, porque queres 

estudar Bacharelato? É posible, se traballas o suficiente e te esforzas en matemáticas 

académicas en 4º. No Consello Orientador te faremos unha proposta de itinerario, se tes 

dúbidas: consulta o teu caso particular. 

 

Todo o alumnado cursará en 4º da ESO as seguintes materias: 

1) Xeografía e Historia (3h) 
2) Lingua Castelá e Literatura (3h) 
3) Lingua Galega e Literatura (3h) 
4) Primeira Lingua Estranxeira (3h) 
5) Educación Física (2h) 

 
E terán unha hora de Titoría (1h) 
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Ademáis, estas serán as opcións que teredes que escoller na matrícula. Deberás escoller unha 

das opcións que ves en cor: A (se estás pesando en facer Bacharelato ou B (Ciclos). As opcións 

en branco son eleccións que ten que facer todo o alumnado, independientemente da opción 

escollida. 

 

  OPCIÓN A PARA A INICIACIÓN AO BACHARELATO   OPCIÓN B 

 PARA A INICIACIÓN Á 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Esta opción te prepara para a 
Formación Profesional 

Elixir unha opción Tecnoloxía 
Matemáticas 
Aplicadas 

Cursarase unha (ordenar do 1 ao 2 
segundo a preferencia) 

 

Ciencias Aplicadas á Actividade 

Profesional Iniciación á Actividade 

Emprendedora e 
Empresarial 

 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 
Esta opción te prepara para o 
Bacharelato de Ciencias, Tecnoloxia e 
Artes 

 

 
HUMANIDADE

S E CIENCIAS 
SOCIAIS 
Esta opción te 
prepara o 
Bacharelato de 
Humanidades, 
Ciencias Sociais e 
Artes 

Matemáticas 
Académicas Bioloxía e 
Xeoloxía 
Física e Química 

 
Matemáticas 
Académicas Economía 
Latín 

Cursaranse dúas (ordenar do 1 ao 5 segundo a preferencia) de entre: 

2ª Lingua estranxeira 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 

Música 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

Tecnoloxía 

Elixir unha opción:  
 
Relixión Católica 
Valores Éticos 

Pensas en facer Bacharelato non futuro, pero non te decides a escoller Ciencias e Tecnoloxía 

ou Humanidades e Ciencias Sociais?  En calquer caso, poderás cambiar en 1º de Bacharelato, 

pero se queres facer unha mellor elección (para prepararte mellor para un ou outro 

Bacharelato, según os teus intereses) podes consultar máis abaixo, onde expoño os Graos que 

existen e as ramas dos Ciclos de Fp Superior ( coa enlace á relación cos itinerarios).  
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4. Que poderei facer despois da ESO?  
 

 

Vexamos un pouco o que tes que saber acerca  destas 3 opcións. 

Existen outras opcións fora dos sistema educativo: o acceso aos corpos e forzas de seguridade 

do Estado (Bombeiros, Policía, Institucións Penitenciarias, Garda Civil...) con requisitos 

variables: ter ESO, Bacharelato,  superar unha oposición...Se no futuro tes interés, pregunta ao 

DO directamente.  

a) BACHARELATO 

Os estudos aos que optarás despois do Bacharelato están relacionados con cada 
modalidade e materias do Bacharelato, de xeito que en función do Bacharelato 
escollido terás máis fácil acceso a uns Graos universitarios e Ciclos Superiores de 
formación profesional determinados. 
 

A que modalidades poderei optar? 

Existen 3 modalidades: 

 Artes. 

 Humanidades e Ciencias Sociais. Disponible no  

 Ciencias. Disponible no    



Información académica  3ºESO: matrícula en 4º da eso e OPCIÓNS FUTURAS. 

8 
 

 
O Bacharelato pode cursarse por 2 Réximes: 

 Ordinario. Disponible no  

 Adultos (presencial, semipresencial e a distancia). 
 

Que te permitirá o título de Bacharelato? 

Co título de Bacharelato podes acceder a: 
 Estudos Universitarios: títulos de grao, previa superación da proba de Avaliación de 

Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU). 
 Ciclos Formativos de Grao Superior de calquera Familia Profesional. 
 Estudos Superiores de Ensinanzas de Réxime Especial . 
 Outros estudos: Forzas de Corpos de Seguridade,  titulacións propias das 

universidades... 
 

Esta é a organización do Bacharelato atendendo á lexislación actual: 
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A que oferta de Bacharelato poderei optar no IES de Soutomaior? 

Ao Bacharelato de Ciencias e ao de Humanidades. A oferta concreta de materias no IES, poderá 

actualizarse cada ano, polo que terás que consultala cando remates 4º. Para que te fagas unha 

idea, estas son as opcións que se ofreceron este curso en 1º de Bacharelato no noso IES: 

 

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS (este curso no IES 
Soutomaior) 

  CIENCIAS 

(este curso no IES Soutomaior): 

Itinerario de 
Ciencias Sociais 

1) Filosofía (3h) 
2) Lingua Castelá e 

literatura I (3h) 
3) Lingua Galega e 

Literatura I (3h) 
4) Primeira Lingua 

estranxeira I (3h) 

5) Educación Física (2h) 
6) Matemáticas Aplicadas 

ás Ciencias Sociais I (4h) 
 

Troncais de opción (ELIXIR 2): 

 
1) Economía (4h) 
2) Historia do Mundo 

Contemporáneo (4h) 
 

Itinerario de 
Humanidades 

1) Filosofía (3h) 
2) Lingua Castelá e 

literatura I (3h) 
3) Primeira Lingua 

estranxeira I (3h) 
4) Lingua Galega e 

Literatura I (3h) 

5) Educación Física (2h) 
6) Latín I (4h) 

 
 

Troncais de opción (ELIXIR 
2): 

1) Grego I (4h) 
2) Literatura Universal (4h) 
3) Historia do Mundo 

Contemporáneo (4h) 
 

 
 
 
1) Filosofía (3h) 
2) Lingua Castelá e 

literatura I (3h) 
3) Lingua Galega e 

Literatura I (3h) 
4) Primeira Lingua 

estranxeira I (3h) 

5) Educación Física (2h) 
6) Matemáticas I (4h) 

 
 

Troncais de opción (ELIXIR 
2 materias, nunha destas 
opcións): 

a) Bioloxía e Xeoloxía (4h) 
+ Física e Química (4h) 

b) Debuxo Técnico I (4h) 
+ Física e Química (4h) 

 
 

Elixir MATERIAS ESPECÍFICAS ata sumar 6 h. (un mínimo de 2 e un máximo de 3, combinando 
3h + 2h + 1h ou ben 3h + 3h):  

 

Tecnoloxía Industrial I (3h)       TIC I (2h)                Afondamento (Reforzo) de Matemáticas (1h) 

2ª Lingua Estranxeira I (3h)      Cultura científica (2h)       Relixión (1h) 

Linguaxe e Práctica Musical (3h)                                          Obradoiro de habilidades comunicativas (1h) 

Debuxo Artístico I (3h) 

Anatomía Aplicada (3h) 
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Tras o Bacharelato e superar a ABAU, poderás acceder a estudar un Grao na Universidade. 

Aquí vos indico as ramas de coñecemento universitario e os Graos Asociados. 

Se queres más información sobre os graos: as 3  Universidades galegas teñen un apartado para 

futuros estudiantes, onde información sobre os graos,vídeos explicativos, notas de corte, etc.  

https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/graos/ 

https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/futuro-alumnado 

https://www.usc.gal/gl/futuros-estudantes 

 

 

 
GRAOS DE: 
 

CIENCIAS DA 
SAÚDE 

Medicina 
Odontoloxía 
Podoloxía 
Enfermería 
Psicoloxía 
Fisioterapia 

Nutrición Humana e Dietética 
Farmacia 
Óptica e Optometría 
Terapia Ocupacional 
Logopedia 
Veterinaria 

 
 
 
 
 
 
 
GRAOS DE: 

ARTES E 
HUMANIDADES 

Belas Artes 
 
Ciencias da Cultura e 
Difusión Cultural 

 
Ciencias da Linguaxe e 
Estudos literarios 

 
Español: Estudos 
Ligüísticos e literarios. 

 
Filoloxía Clásica 

Filosofía 

Galego e Portugués: 
Estudos lingüísticos e 
literarios 

Historia Historia 

da Arte 

Humanidades 

Información e 
documentación 

 
Inglés: Estudos 
lingüísticos e literarios. 

 
Lingua e Literatura 
Españolas 

 
Lingua e Literatura 
Galegas 

Lingua e Literatura 
Inglesas 

 
Linguas e Literaturas 
Modernas 

 
Linguas Estranxeiras 

 
Traducción e 
interpretación 

 
Xeografía e historia 

 
Xestión Dixital da 
Información e 
Documentación 

 
 
GRAOS DE: 
 
CIENCIAS 

Bioloxía 
Bioquímica 
Biotecnoloxía 
Ciencias Ambientais 
Ciencias do Mar  
Ciencia e Tecnoloxía dos 
Alimentos  
 

Física  
Matemáticas 
Química 
Nanociencia e Nanotecnoloxía 

 

https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/graos/
https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/futuro-alumnado
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GRAOS DE: 
 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

E XURÍDICAS 

Administración e 
Dirección de Empresas 

 
Ciencias da Actividade 
Fisica e do Deporte 
(Proba específica de 
acceso) 

 
Ciencia Política e da 
Administración 

 
Ciencias empresariais 

Comercio 

Comunicación 
Audiovisual 

 
Creación Dixital, 
Animación e  
Videoxogos 
Criminoloxía 

Dereito 

Dirección e Xestión 
Pública 

 
Economía 

 
Mestre Educación 
Infantil 

 
Mestre Educación 
Primaria 

 
Grao en Empresa e 
Tecnoloxía. 
Grao en Educación 
Infantil 

 
Grao en Educación 
Primaria 

Educación Social 

Pedagoxía 

Publicidade e Relacións 
Públicas 

 
Relacións Laborais e 
Recursos Humáns 

 
Socioloxía 

Traballo Social 

Turismo 

Xestión de pequenas e 
medianas empresas 

 
Xeografía e Ordenación 
do Territorio 

 
Xestión industrial da 
Moda (bilingüe) 

 
Xornalismo 

 
Empresa e tecnoloxía 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRAOS DE: 
 
 

ENXEÑARÍA E 
ARQUITECTURA 

 Arquitectura Técnica  
Ciencia e Enxeñería de Datos 
 Enxeñaría Aeroespacial 
 Enxeñaría Agraria  
 Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 
Enxeñaría Biomédica 
Enxeñaría Civil  
 Enxeñaría de Obras Públicas 
Enxeñaría de procesos Químicos 
Industriais 
Enxeñaría de Tecnoloxías de 
Telecomunicación 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 
Enxeñaría Eléctrica 
Enxeñaría Electrónica Industrial e 
Automática 
Enxeñaría en Deseño Industrial e 
Desenvolvemento do Produto 
Enxeñaría en Organización Industrial 
Enxeñaría en Química Industrial 
Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 

Enxeñaría Forestal 
Enxeñaría Forestal e do 
Medio Natural 

     Enxeñaría Informática 
Enxeñaría Mecánica 
Enxeñaría Naval e 
Oceánica 
Enxeñaría Química Estudos 
de Arquitectura 
Náutica e Transporte Marítimo 
Paisaxe 
Robótica 
Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 
Tecnoloxías Mariñas 
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b) CICLOS DE FP 
 

Podes estudar ciclos de FP por 2 réximes: Ordinario e Adultos (presencial, a distancia, Dual). 
Non temos ciclos de FP no IES, pero poderás cursalos en moitas localidades. Toda a 
información da oferta está disponible en: 

 

http://www.edu.xunta.gal/fp  
 

Para que vaias facéndote unha idea...  

Existen todas estas familias formativas nos Ciclos de FP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que titulación se obtén ao estudar un Ciclo? 

Co Ciclo de grao Medio: Título de Técnico na profesión correspondente. Con el podes acceder ó 

mundo laboral ou a un ciclo de grao superior. 

Co Ciclo de grao Superior: Título de Técnico Superior. Con el podes acceder ó mundo laboral ou 

aos graos universitarios. 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/fp
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Queres estudar un Ciclo? 

Rematando 3º de ESO, podes plantexarte: 

- Facer un Ciclo de Fp Medio ao rematar ESO (poderías acceder tamén co título de FP Básico, 
se fora o caso). Co titulo de FP Medio poderás acceder logo a un Ciclo FP Superior. 

-  Ou ben facer Bacharelato e acceder directamente a un Ciclo Superior. Se estiveras 
neste segundo caso, terás que terás que ter en conta que, para os Ciclos 
Superiores, existe preferencia no acceso según a modalidade que fagas en 
Bacharelato. Así que antes de escoller unha determinada modalidade de 
bacharelato debes consultar que vinculacións teñen cos ciclos superiores. Como as 
opcións que tes que escoller en 4º te preparan mellor para un ou outro 
Bacharelato, podes consultar as preferencias Bacharelato-Ciclo Superior aquí: 
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-superior 

 

 

c) ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL 
 
Son ensinanzas menos coñecidas, nas que a organización é algo diferente á dos 
estudos de réxime xeral e nos que hai que superar unha proba de aptitudes para 
acceder a eles.  

Que tipo de estudos hai? 

 Ensinanzas de Música e Danza. 

 Ensinanzas de Arte Dramática 

 Ciclos de Formación Profesional de Artes Plásticas e Deseño. Grao en 
Conservación e Restauración de Bens Culturais. Estudos 
Superiores de Deseño, Vidrio e Cerámica. 

 Idiomas 

 Ensinanzas Deportivas 
 

Ensinanzas de Música e Danza. 
Poden ser regradas (obtense un título con validez académica e profesional) ou non 

regradas (obtense un certificado).  

As ensinanzas de Música pódense estudar en: 

 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). 

 Conservatorios de Música, que se clasifican en "Elementais" (imparten o 
grao elemental), "Profesionais" (imparten o grao Medio) e "Superiores" 

http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-superior
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(imparten só o grao Superior). Tamén en Centros Privados Autorizados. 
 

As especialidades profesionais son 25: arpa, cante flamenco, canto, clarinete, clave, 
contrabaixo, fagot, flauta travesera, flauta de pico, guitarra flamenca, instrumentos de 
corda pulsada do renacemento e barroco, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, 
trombón, trompa, tuba, viola, viola de gamba, violín e violoncello. 
 
As especialidades do grao superior son: Composición, Dirección, Produción e Xestión, 
Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía. 

As Ensinanzasde Danza son: 

- GRAO MEDIO: Danza clásica, Danza Española e Danza Contemporánea. 
- GRAO SUPERIOR: Pedagoxía da Danza, Coreografía e Técnicas de Interpretación 

da Danza. 
 

Arte Dramática 

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

equivalente a Graduado universitario. 

Estrutúranse en tres especialidades: Dirección de escena e dramaturxia, escenografía e 

interpretación. 

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

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

18 anos cumpridos, pódese acceder mediante proba de acceso sobre materias de bacharelato. 

         Artes Plásticas e Deseño: 

Comprenden estudos relacionados coas artes aplicadas, oficios artísticos, diversas modalidades 

de deseño e conservación e restauración de bens culturais. Organízanse en ciclos formativos 

de grao medio e superior e estudos superiores, que son equivalentes aos graos universitarios. 

A estrutura é a mesma que a da FP: Ciclos formativos de grao Medio e 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. 

Teñen unha estrutura semellante á da formación profesional. A principal diferenza está a que 

ademais da titulación previa para acceder a un Ciclo é necesario superar unha proba específica 

de aptitudes. 
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Dentro de cada unha destas familias ofértanse Ciclos de grao Medio e de grao Superior: 

• Comunicación gráfica e audiovisual. 

• Escultura 
• Cerámica artística 
• Deseño de interiores 

• Xoiaría artística 

• Artes aplicadas ao libro 
 

Ciclos Formativos De Grao Medio de Artes Plásticas e Deseño: 

Accédese co título de ESO ou bacharelato e coa superación da proba específica que consiste en 

exercicios por escrito sobre os coñecementos de artes plásticas, histórico artísticos, e debuxo. 

De non ter o título de ESO, pero tes 17 anos, podes acceder coa superación (ademais da proba 

específica) dunha proba de madureza que atende ós contidos xerais da ESO e consta de 2 

partes: 

1ª parte: Lingua Castelá, Lingua galega, ciéntífico—tecnolóxico e sociocultural (escoller tres 

materias). 

2ª parte: Educación plástica e visual. 

Obtense o título de técnico. 

Ciclos Formativos De Grao Superior de Artes Plásticas e Deseño: 

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

artes. 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 (18 no caso de ter un título de Técnico relacionado). 

 

Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais: 

Trátase dun Grao Universitario 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. 

En Galicia só hai unha Escola de Conservación e Restauración, que se atopa en Pontevedra, e 

imparte as especialidades de escultura, pintura e arqueoloxía. 

Pódese acceder directamente co Título de Técnico Superior en Artes Plásticas ou co título de 

bacharelato máis unha proba específica. Para os que non posúan o título de bacharelato ou 



Información académica  3ºESO: matrícula en 4º da eso e OPCIÓNS FUTURAS. 

16 
 

equivalente poderán acceder a través dunha proba de acceso para maiores de 18 anos, sobre 

as materias de bacharelato. 

 

Estudios Superiores de Deseño: 

Están encaminados á formación de profesionais no mundo do deseño nas 
especialidades de moda, interiores, produtos e deseño gráfico. Teñen unha 
duración de 4 anos. A titulación que se obtén ao remate destas ensinanzas é 
equivalente a un grao universitario. 

 
Formas de acceso: 

Terán acceso directo os alumnos que teñan o título de Técnico Superior de Artes plásticas e 

deseño. 

Accederán mediante proba específica os alumnos que teñan o título de bacharelato ou 

equivalente. 

Tamén a estes estudos se poderá acceder sin o bacharelato ou equivalente a través dunha 

proba de acceso para maiores de 18 anos sobre materias de bacharelato. 

 

Ensinanzas de Idiomas: 

O estudo dos idiomas pódese realizar a través de titulacións universitarios ou nas Escolas 

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

Para acceder é condición indispensable ter 14 anos ou 16 no caso de estudar un idioma 

diferente do estudado en ESO. Se organizan en tres niveis cun total de 6 cursos 

 
Ensinanzas Deportivas: 

Que son?: 

Son ensinanzas destinadas á formación de adestradores, monitores e técnicos 
deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. 

 

Que títulos se obteñen?: 

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, Balonmán. 

Como podo acceder?: 

 Grao Medio, 1º nivel : Título de ESO (tanto por ensinanzas académicas 
como aplicadas) + proba específica da modalidade deportiva á que opta. 
Para os que non teñan a ESO poden acceder coa superación dunha proba 
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de madureza e con 17 anos. A proba de madureza pode ser convalidable 
pola proba de acceso a CM. 

 Grao Medio, 2º nivel: Ter superaro do 1º nivel. 
 Grao Superior: Título de Bacharelato ou equivalente ou certificado 

acreditativo de ter superadas todas as materias de bacharelato + título de 
grao Medio (Técnico Deportivo). Para algunhas especialidades hai que 
acreditar méritos deportivos. Para os que non teñan o título de bacharel 
poden acceder se superan unha proba de madureza e teñan 18 anos. Esta 
proba pode ser convalidable pola proba de acceso a CS. 

 

5. Que podo facer se deixo a ESO? 
 

Lembra que a ESO é a Ensinanza Secundaria Obrigatoria, polo que só nalgúns casos é 

recomendable valorar outras opcións. Indico neste esquema as opcións que habería. Nestes 

casos o  recomendable é falar coa familia, co titor/a e co Departamento de Orientación. 

 

• Para acceder: ter entre 15-17 anos cumpridos no ano de matriculación. 

• Ser proposto/a polo equipo docente e a orientadora. 

• Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais. 

• Ter cursado o 3º curso da ESO ou, excepcionalmente, ter cursado o 2º curso. 

Formación profesional básica. 

• Convalidan materias xa aprobadas na ESO ordinaria. 

• Duran dous anos. 

• 3 ámbitos de coñecemento con carácter modular. 

• Para acceder: 

• Maior de 18 anos. 

• Maior de 16 anos + contrato laboral / deportista de alto rendemento / enfermidade ou impedimento físico. 

• Outras condicións. 

Cursar a ESO por Adultos (E.S.A.) 

• Requisito: ter 18 anos ou máis no momento da proba. 

• 3 ámbitos de coñecemento. 

Preparación da proba libre de obtención del título ESO 

• Requisito: 17 anos ou cumprilos ao longo do ano da proba. 

Proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio (F.P.) 

• Formación Profesional para o Emprego à xestionados por SEPE. 

• Módulos de F.P. liberados (prazas libres). 

• Aula Mentor à maiores de 18 anos. 

• Formación específica non regrada. 

Outras opcións formativas: 

• Entre 16 e 18 anos con autorización da nai/pai/titor legal. 

• Acreditación da experiencia profesional: se se ten experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias 
profesionais que se queiran acreditar. 

Mercado Laboral (a partir de 18 anos). 


