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CADERNO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 2º BACHARELATO 

 
ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao 

desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa. 

 

Artigo 10. Matrícula de honra. 

1. Os alumnos e as alumnas que obtivesen no segundo curso de bacharelato unha nota 

media igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. 

A dita mención concederáselle a un número de alumnos non superior ao 5% do total de 

alumnado deste curso. 

2. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de 

avaliación do alumno ou alumna. 

O feito de ter matrícula de honra supón que non tes que pagar a matrícula do 

primeiro curso da universidade. 

 

Anualmente a consellería de Educación convoca os premios extraordinarios para alumnos 
que rematen o 2º curso do Bacharelato. 

O primeiro requisito esixido é: 
 

Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. 
 
 
O prazo de para presentar a solicitude remata a finais de maio. Sen publicar polo estado de alarma 
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A túa nota de acceso é a seguinte: 
 
 
 
 
 

 
 

A túa nota de admisión é a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cálculo gráfico da nota 
 

 
Nota media do Bacharelato             x 0,6 
  + Nota de    
Nota media da Parte Obrigatoria   x 0,4 acceso        Nota de  
 + Admisión 
 Materia 1    x 0,2 ou 0,1   
Nota Parte Voluntaria + 
 Materia 2     x 0,2 ou 0,1 
 

 

 

Nota de acceso=0,6*NMB+0.4 *CPO 

 NMB: Nota media de bacharelato 

 CPO: Cualificación da Parte Obrigatoria 

Nota de admisión=0,6*NMB+0,4*CPO +a*M1+b*M2 

NMB: Nota media de bacharelato 

CPO: Cualificación da Parte Obrigatoria 

M1, M2: Cualificación dun máximo de dúas materias das que se examinase o 

alumno/a na Parte Voluntaria e/ou materia Troncal de Modalidade 

correspondente, que proporcionen mellor nota de admisión, unha vez aplicados 

os parámetros de ponderación. 

a,b: Parámetros de ponderación da parte voluntaria e/ou materia Troncal de 

modalidade que proporcionen a mellor nota. 

 

 

 

 



 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                                                                                IES VILAR PONTE 

 
 
 
 

As Ensinanzas Universitarias 

A universidade é unha institución de educación superior onde se imparten as 

ensinanzas oficiais de maior nivel dentro do sistema educativo español. 

• Unha carreira (grao) universitaria dura en xeral 4 anos. 

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

Que títulos universitarios hai? 

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

• Rama de Ciencias: Bioloxía, Biotecnoloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do 

Mar, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Física, Matemáticas, Química. 

• Rama de Ciencias da Saúde: Mediciña, Enfermería, Podoloxía, Veterinaria, 

Fisioterapia, Odontoloxía, Nutrición Humana e Dietética, Farmacia, Logopedia, Psicoloxía, 

Óptica, Terapia Ocupacional, ... . 

•  Rama Ciencias Sociais e xurídicas: Dereito, Relacións Laborais. 

Administración de Empresas, Economía, Administración Pública, Biblioteconomía e 

Documentación, Mestre, Publicidade e Relacións Públicas, Xornalismo, Ciencias Políticas, 

Turismo, Comercio e Márketing, Comunicación Audiovisual, Deporte e Educación Física, 

Traballo Social, Educación Social, Pedagoxía, Socioloxía, Criminoloxía, Xestión Industrial 

da Moda. 

• Enxeñerías e Arquitectura: Arquitectura, Enxeñeiro de Camiños e Portos, de 

Obras Públicas, Aeronáutico, Agrario, Forestal, Electricidade, Naval, Informática, Deseño 

Industrial, Telecomunicacións, Minas, Química Industrial, Paisaxe, ... . 

• Artes e Humanidades: Filoloxía, Tradución e Interpretación, Historia, Belas 

Artes, Restauración, Arte Dramática, Antropoloxía, Filosofía, Xeografía,… 

 

Enlaces de interese: 
 
www.ciug.gal 
www.usc.gal 
www.udc.gal 
www.uvigo.gal 

 

http://www.ciug.gal/
http://www.usc.gal/
http://www.udc.gal/
http://www.uvigo.gal/
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Guía Uniscopio: Plataforma digital de orientación al 

estudiante. 

 

Uniscopio es una plataforma online e interactiva de orientación 

al estudiante. Su acceso es gratuito y contiene la información referida 

a toda España, organizada en los siguientes temas: 

• MAPA DE UNIVERSIDADES: Dónde y qué estudiar. 

• BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS: Toda la información 

sobre becas y ayudas. 

• ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD: Requisitos de 

acceso a los estudios.  

• BUSCADOR DE ESTUDIOS DE GRADO Y DE POSTGRADO 

• CHAT PARA PLANTEAR DUDAS A UN ORIENTADOR/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uniscopio.com/
https://uniscopio.com/mapa/
https://uniscopio.com/becas/
https://uniscopio.com/becas/
https://uniscopio.com/acceso/acceso-admision/
https://uniscopio.com/acceso/acceso-admision/
https://uniscopio.com/estudios/
https://uniscopio.com/
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Perfiles profesionales de futuro en "Galicia 2030" 

La Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional en colaboración 

con FEUGA, ha desarrollado un catálogo de perfiles profesionales de futuro, que servirá 

para definir nuevas titulaciones y especialidades universitarias acordes con estos 

perfiles y con las necesidades de mercado futuras. Esta iniciativa se denomina "Galicia 

2030". 

El proyecto Galicia 2030 consta de dos fases, la primera ya se ha completado y ha 

consistido en analizar las tendencias tecnológicas, socioeconómicas y medioambientales 

que más impactarán en Galicia, seleccionar los sectores que generarán más empleo y 

definir los nuevos perfiles profesionales que se requerirán en la próxima década. 

Como conclusión de esta primera fase se ha desarrollado un Catálogo de Perfiles 

Profesionales de Futuro.  

Este documento servirá como base en la segunda parte del proyecto que definirá las 

titulaciones universitarias de futuro para Galicia. 

El catálogo de perfiles profesionales de futuro se pueden consultar en esta página 

web: https://galicia2030.es/ 

Si además quieres tener información sobre los estudios universitarios con mejor 

empleabilidad te aconsejo consultar este breve reportaje recientemente publicado 

en Educaweb:  "Los estudios universitarios con mayor empleabilidad y mejores 

contratos" (Educaweb, 10.02.2020).  

 
 
 

 

https://galicia2030.es/
https://galicia2030.es/
https://galicia2030.es/
https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/10/estudios-universitarios-mayor-empleabilidad-mejores-contratos-19077/#utm_medium=email&utm_source=596&utm_campaign=boletines&utm_content=&utm_term=
https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/10/estudios-universitarios-mayor-empleabilidad-mejores-contratos-19077/#utm_medium=email&utm_source=596&utm_campaign=boletines&utm_content=&utm_term=
https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/10/estudios-universitarios-mayor-empleabilidad-mejores-contratos-19077/#utm_medium=email&utm_source=596&utm_campaign=boletines&utm_content=&utm_term=
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Unha vez finalizado o Bacharelato , coa nota media do mesmo, podes cursar un 
Ciclo formativo de Grao Superior, a nota media acadada no mesmo permitirá o acceso as 
ensinanzas universitarias de grao. www.edu.xunta.es/fp 

 

Acceso aos estudos universitarios oficiais de Grao 

Acceso 
             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 de modo directo, sen 
necesidade de proba, a calquera ensinanza universitaria de grao. 

 

Nota de acceso= NMC (nota media do ciclo formativo) 

 
Admisión  
No caso de que o número de solicitudes de admisión a unha ensinanza 

conducente a un título universitario de grao sexa maior que o número de prazas 
dispoñibles, e para os efectos de ordenar as solicitudes para a súa adxudicación, 
utilizarase unha nota de admisión que coincidirá coa nota media do ciclo formativo. 

 
Procedemento para mellorar a nota de admisión 
As persoas que desexen mellorar a nota de admisión deberán realizar os 

exercicios da fase voluntaria da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade 
(ABAU).  

Cálculo da nota de admisión 
 

 
Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 

 
NMC: Nota media do ciclo formativo 
M1 e M2: as cualificacións dun máximo de dúas materias superadas da 
fase específica que proporcionen mellor nota de admisión.  
a e b: Parámetros de ponderación das materias dos exercicios superados.  

 
Os parámetros de ponderación para cada curso académico publícanse no DOG. 

http://www.edu.xunta.es/fp
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As Ensinanzas de Réxime Especial 
 
Proporcionan unha formación específica para garantir a cualificación dos futuros 

profesionais da música, a danza, os idiomas, a arte dramática, as artes plásticas e o 

deseño e as ensinanzas deportivas. 

 

As ensinanzas de música e danza 

 

As ensinanzas de música e de danza están dirixidas á formación de profesionais e 

teñen as seguintes saídas profesionais: interpretación, docencia, creación e investigación. 

Tamén están dirixidas a afeccionados, a quen lles ofrece unha formación práctica. 

Pódense cursar a calquera idade nas escolas e conservatorios de Música e Danza.  

Para acceder precisas superar unha proba de aptitudes. Organízanse en tres graos 

(elemental, profesional e superior) e teñen 14 cursos en total. 

 

As ensinanzas de idiomas 

 

Estúdase as ensinanzas das linguas cooficiais do estado e as ensinanzas de linguas 

estranxeiras nas Escolas Oficiais de Idiomas e en institutos de educación secundaria 

autorizados.  

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

niveis de dous cursos cada un. En total son 6 cursos. Cada dous cursos podes acadar un 

certificado. Podes estudar moitos idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Italiano, 

Portugués, Galego, Árabe, Xaponés, ...Para acceder precisas 16 anos (14 se é para estudar 

un idioma diferente ao que estúdache en ESO). 

 

As ensinanzas deportivas 

 

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, Hípica, Salvamento e Socorrismo, 

Mergullo Deportivo, Judo e Defensa Persoal. 
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Organízanse en dous ciclos con tres cursos en total. Para acceder ao 1º curso 

precisas o título de ESO e superar unha proba de aptitudes deportivas. 

 

As ensinanzas de artes plásticas e deseño 

 

Ofrecen unha formación técnica e unha formación artística que proporciona unha 

cualificación profesional. Comprenden un conxunto de ciclos formativos de grao medio e 

grao superior nas seguintes especialidades: Escultura, deseño de interiores, xoiería, artes 

aplicadas ao libro, cerámica, artes aplicadas á indumentaria, deseño industrial, deseño 

gráfico, artes aplicadas ao muro, esmaltes artísticos, téxtiles artísticos, arte floral, vidro 

artístico. Para acceder a elas, ademais de posuír o título de ESO /Bacharelato, precisas 

superar unha proba de aptitudes plásticas. 

 

Outros estudos artísticos 

 

• Os estudos superiores da especialidade de Conservación e Restauración de Bens 

Culturais (para ser restaurador en museos). 

• As ensinanzas superiores de Arte Dramática (para ser actor /actriz ou director de 

cine). 

• Os estudos superiores de Deseño, que inclúen catro especialidades: Deseño de 

Produtos, Deseño de Interiores, Deseño Gráfico, Deseño de Moda. 
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OUTRAS OPCIÓNS 
 

FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE: 

 
1. OPOSICIÓNS Ó CORPO DA GARDA CIVIL (ESCALA DE CABOS E GARDAS): 
Requisitos: 
-Nacionalidade española 
-Acreditar boa conduta cidadana (mediante certificado e informe) 
-Carecer de antecedentes penais 
-Ter entre 18 e 40 anos. 
-Posuír o título de ESO ou Superiores ou acreditar a superación da proba de acceso a Ciclos de Grao   

Medio. 
-Posuír o permiso de condución clase B ou superior. 
-Posuír a aptitude psicofísica acreditada. 
-Altura: mulleres 1´60 e homes 1´65, máximo 2´03. 
Solicitude: 
 As Instancias, impresos e taxas de exame serán facilitadas e presentadas nos postos e 

Comandancias da Garda Civil.  
 

Probas De Selección: 
1º fase de concurso: consistirá na valoración dos méritos académicos e profesionais do aspirante e 

terá en conta os méritos académicos (notas, idiomas da escolas oficiais de idiomas, títulos académicos 
(Bacharelato, Ciclos formativos, selectividade, titulación universitaria, etc.) e os méritos profesionais 
(carreira militar). 

2º fase de oposición: consistirá no desenvolvemento das seguintes probas: 

• Ortografía: exercicio eliminatorio cunha duración de 10 minutos. 

• Coñecementos: contestación por escrito a unha enquisa de 100 preguntas sobre 
materias xurídicas, socioculturais e técnico-científicas. Cunha duración de hora e media. 

• Lingua estranxeira: contestación por escrito a unha enquisa de 20 preguntas sobre o 
idioma (inglés ou francés), durante 20 minutos. 

• Psicotécnica: probas que miden factores aptitudinais e variables comportamentais 
(personalidade). 

• Acreditación da aptitude psicofísica: 
➢ Exercicios físicos: proba de velocidade, proba de resistencia muscular, proba de 

potencia do tren Superior, proba extensora do tren Superior e proba 
de natación. 

➢ Recoñecemento médico: aplicarase un cadro médico de exclusións 

•  Entrevista persoal: destinada a contrastar os resultados das probas psicotécnicas e a 
adecuación do aspirante ó perfil profesional do garda civil. Unha vez superadas as 
probas de selección o aspirante terá un prazo para a entrega de documentación e 
pasará por dous períodos de formación: 
- 1º período de formación: un curso académico en centro docente. 
- 2º período de formación: formación en prácticas durante un ano 
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2. ACCESO Á CARREIRA DE OFICIAL DA GARDA CIVIL: 
Accédese por promoción interna ou por acceso directo de todos aqueles que cumpran os  seguintes 
requisitos: 

• Nacionalidade española 

• Ter entre 18 e 21 anos 

• Carecer de antecedentes penais 

• Non atoparse nun proceso ou imputado nalgún procedemento xudicial por delito 
doloso. 

• Non atoparse inhabilitado para o exercicio da función pública nin ter sido separado 
mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública. 

• Cumprir os requisitos de acceso aos estudos universitarios. 
 

Probas de selección: 
Lingua Inglesa. Aptitude psicofísica: probas físicas, psicolóxicas e recoñecemento médico. 
 
Titulación: 
Tras cinco cursos de formación obtense a gradación de Tenente e o título civil de grao 
universitario de Enxeñaría da Seguridade. 
 

3. OPOSICIÓNS A POLICÍA LOCAL: 
Pódese acceder ao corpo de policía local municipal mediante a superación do proceso selectivo 

convocado nos concellos. Para poder optar terás que realizar unhas oposicións que constan de 
probas físicas, exames e superar unha serie de requisitos. 

Requisitos: 

• Ser maior de idade. 

• Ter a nacionalidade española. 

• Unha altura mínima de 1,65 cm para os homes y 1,60 cm para as mulleres. 

• Non ter enfermidade ou defecto físico que poida dificultar, limitar ou impedir o 
desenvolvemento das actividades propias da Policía Local. 

• Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
Administracións Públicas nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas 

• Carecer de antecedentes penais por delitos dolosos. 

• Declaración xurada de compromiso de portar armas e utilizalas nos casos previstos na 
lei. 

• Título de bacharelato ou equivalente. 
As probas do proceso selectivo en Galicia son as seguintes: 

• As probas físicas:  
Tren Superior: Flexións de brazo (homes) e suspensión en barra (mulleres). 
Tren Inferior: Salto horizontal- Resistencia: Carreira de 1000 metros lisos. 
Velocidade: Carreira de 50 metros lisos. Natación: 25 metros estilo libre. 

• A proba escrita: Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 100 
preguntas tipo test, con 4 alternativas de resposta cada unha, que serán propostas polo 
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tribunal. Os aspirantes disporán dun máximo de dúas horas para a súa realización. 40 
temas. 

• Proba de coñecemento do galego. 

• Proba psicotécnica para avaliar o perfil psicolóxico, e consistirá nunha proba de 
intelixencia e noutra de personalidade. 

• Recoñecemento médico 
 

4. OPOSICIÓNS Ó CORPO NACIONAL DE POLICÍA. (Ingreso na escala básica)  

Requisitos: 

• Ser español. 

• Maior de 18 anos. 

• Estatura mínima de 1´65 nos homes e 1´60 nas mulleres. 

• Ter o título de Bacharelato ou equivalente. 

• Declaración xurada do solicitante de compromiso de portar armas. 

• Non estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. 

• Estar en posesión do permiso de conducir clase B. 
 
Solicitudes: 
 As instancias e os impresos serán facilitados e presentados nas xefaturas e comisarías de policía. As 
solicitudes presentaranse no prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte da súa 
publicación no BOE. 
 
Probas De Selección: 
1ª fase de oposición: 
Constará das seguintes probas de carácter eliminatorio: 

• Proba de coñecementos: contestación a unha enquisa de preguntas sobre as materias 
xurídicas, sociais e materias técnico científicas (acorde co temario correspondente) , e proba 
de ortografía. 

• Proba de aptitude física: tendente a comprobar as condicións de forza, axilidade, 
velocidade e resistencia do/da opositor /a. 

• Proba psicotécnica: realización de varias enquisas para determinar a personalidade do 
aspirante e entrevista persoal. 

• Recoñecemento médico: para comprobar que se cumpre o cadro médico de exclusións. 

• Exercicio voluntario de idiomas: francés ou inglés con un nivel de ESO, a nota do cal se 
sumará á de coñecementos. 

2º fase de formación e prácticas: 
Os opositores que superasen a fase de oposición e presentaran nos prazos establecidos a 
documentación esixida, serán nomeados policías  alumnos e incorporaranse ó centro de 
formación da división de formación e perfeccionamento. Primeiro realizarán unha fase teórica, 
tendo que superar todas as materias para poder pasar á fase práctica. Para a superación das 
dúas fases disporán dunha convocatoria ordinaria e unha única extraordinaria 
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5. OPOSICIÓNS OS CORPOS DE INSTITUCIÓNS PENITENCIARIAS: 
Existen 4 escalas ou corpos: 

• Corpo de axudantes: titulo de Bacharelato ou Ciclo de grao Superior. 

• Corpo de técnicos: título de graduado en dereito, psicoloxía, socioloxía ou pedagoxía. 

• Corpo facultativo: título de graduado en medicina e cirurxía. 

• Corpo de enfermeiros: título de graduado universitario en enfermería. 
 Para o acceso a cada corpo é preciso superar un proceso de selección  que consistirá na superación das 
seguintes probas: 
1ª proba de coñecementos: enquisa de preguntas sobre o temario. 
2ª proba de casos prácticos. 
3ª proba de aptitude médica: para comprobar que cumpres o cadro de exclusións médicas. 
4º período de formación teórico  práctico ( unha vez superado o proceso de oposición). 
 

6. OPOSICIÓNS PARA O INGRESO NA ESCALA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE 
TRÁFICO 

Para ingresar neste corpo é preciso estar en condicións de acceder ao título de grao 
universitario ou ter un título universitario 

  
Deberase superar un proceso de selección consistente en 2 fases: 

• 1ª fase de oposición: superación de varias probas escritas acorde co temario 
correspondente. 

• 2ª fase, curso selectivo:  preparación específica para o exercicio da profesión cunha 
duración non maior de 6 meses. 

 

7. SOLDADO PROFESIONAL 
 Tropa e mariñeiría: 

 Requisitos de idade, entre os 18 e os 29 anos. Requisitos académicos mínimos: Ter o título de 
Graduado en ESO ou ter aprobada a proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio. Para entrar pídese 
cita á Delegación de Defensa e realízanse probas físicas, test de coñecementos e recoñecemento 
médico. Unha vez ingresado, dáse unha formación xeral de dous meses e logo outra específica cunha 
duración de 1 a 10 meses. Dáse a opción de cursar unha FP de Grao Medio e de preparar o acceso á escala de 
suboficiais ou policía 

  

Militar, Escala Suboficiais: 
 Requisitos: Ter o título de bacharelato ou equivalente, probade acceso a CS de FP superada, ter 

entre 18 e 22 anos, estar libre de antecedentes penais, superar unha proba de ingreso. 
  

Militar, Escala Oficiais: 
 O acceso é directo como militar de carreira ou de complemento previa aportación dun título de 

grao. Os requisitos particulares varían segundo  a forma de acceso, os Corpos e Escalas. Existen unhas 
condicións por titulación para o acceso a cada Corpo e Escala dentro da Carreira Militar. Hai una idade 
máxima de acceso. 
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8. CORPO DE BOMBEIROS 
  
Requisitos de acceso: 

• Ser español ou membro da Unión Europea.  

• Ter 18 anos de idade. Normalmente non hai limite de idade superior, pero a entidade 
local convocante pode poñer o limite de idade superior que estime.  

• Graduado en ESO ou Formación Profesional de Grado Medio ou equivalente. 
Nalgúns concellos esíxese Bacharelato ou FP de Grao Superior para Bombeiro 
Especialista ou Bombeiro condutor Especialista. 

•  Permisos de conducir B e C. Para prazas de Bombeiro condutor  poden pedir o carné C+E. Non 
obstante o organismo convocante pode modificar a esixencia destes carnés.  

• Altura: non hai nada definido; existen convocatorias nas que non hai altura mínima 
esixida e noutras poden solicitar 1,65 m. 

•  Non ter sido condenado polo delito doloso, nin separado do servicio do Estado, da 
Administración Autonómica, Local ou Institucional, nin estar inhabilitado para o 
exercicio de funcións públicas. 

 
  
Probas selectivas: 
Físicas, de coñecementos, prácticas e recoñecemento médico. 
As prazas son convocadas normalmente polos concellos polo que é preciso consultar nas súas 
webs. 

 

 

 

Para calquera outra información  pide cita 

no Departamento de Orientación.  

Chama á Conserxería: TF:982870901  


