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1. INTRODUCCCIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

Esta información pretende servir de Orientación e axudarvos, de xeito virtual, ao alumnado de 

Bacharelato, na elección de estudos e vocación.  

Se precisas ampliar algunha información: 

- Busca sempre nas páxinas oficiais (universidades, CIUGA, Xunta de Galicia...), ou nos 
enlaces que indico neste documento. 

- Se non a atopas ou tes dúbidas, podedes consultar co DO (indicando nome e curso) en: 
 

 

 

 

albaorienta@edu.xunta.gal  

Alba Piay García. Orientadora do IES de Soutomaior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:albaorienta@edu.xunta.gal
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2. O BACHARELATO 

Promoción, repetición , titulación e cambio de modalidade no bacharelato 

 

Promoción e repetición no Bacharelato (criterios xerais , flexibilizados este 2020 pola 

Declaración do Estado de Alarma e suspensión das clases): 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

 

PARA APROBAR 2º 

BACHARELATO: 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. 

 

Ademáis no Bacharaleto ten en conta que: 

 Estos criterios xerais son flexibilizados este 2020 pola Declaración do Estado de Alarma 
e suspensión das clases, coas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, recollendo que: 

- Flexibilizaranse, de maneira excepcional, os criterios de promoción de primeiro a 
segundo curso de bacharelato e non se considerarán limitacións que afecten ao 
número de materias pendentes. 

- Os alumnos e alumnas promocionarán de curso e a repetición considerarase unha 
medida de carácter excepcional, que se adoptará en todo caso de maneira colexiada 
polo equipo docente en función da evolución académica do estudante durante o período 
previo á suspensión da actividade lectiva presencial. 

- En consecuencia, poderase promocionar con máis de dúas materias pendentes sempre 
e cando a Xunta de avaliación así o acorde, considerando entre outros criterios que 
evolución do alumno ou alumna foi positiva, demostrando unha madurez persoal e 
académica que o capacitan para alcanzar os obxectivos e as competencias clave no 
segundo curso co correspondente programa de reforzo. Os alumnos e alumnas que 
promocionen sen ter superadas todas as materias deberán matricularse das materias 
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non superadas. 

- Para obter o título de bacharel será necesaria, con carácter xeral, a avaliación positiva 
en todas as materias dos dous cursos de Bacharelato. Porén, os centros poderán 
flexibilizar, de maneira excepcional, os criterios de obtención do título de Bacharelato sen ter 
en consideración as limitacións que afecten ao número de materias non superadas, cando, a 

xuízo do equipo docente, o alumno ou alumna teña adquiridos suficientemente os 
obxectivos xerais da etapa que lle permitan continuar o seu itinerario académico. Neste 
caso, a decisión de titulación basearase na evolución académica do alumno ou alumna 
durante o primeiro e o segundo trimestre, así como ao longo de toda a etapa e no logro 
dos obxectivos e adquisición das competencias clave. 

- Os equipos docentes poderán adoptar as decisións colexiadas de promoción e de 
titulación, tanto na convocatoria ordinaria de xuño como na extraordinaria de 
setembro. 
 

 A nota media da etapa será: 
- A calificación final da etapa será a media aritmética das calificacións numéricas 

obtidas en cada unha das materias cursadas no Bacharelato, expresada nunha 
escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima. 

 

 

 

Que me permitirá o título de Bacharelato? 

 

Co título de Bacharelato podes acceder a: 

a) Estudos Universitarios: títulos de grao, previa superación da proba de Avaliación de 
Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU). Tes a información no apartado 
Universidade e ABAU. 

b) Ciclos Formativos de Grao Superior  (PODES ACCEDER A UN CICLO MEDIO SE NON 
REMATAS O BACHARELATO).de calquera Familia Profesional. Tes máis información 
no apartado Ciclos. Ten en conta que dende o Bacharelato podes cursar calquer ciclo 
pero tes preferencia a algúns, según a modalidade que esteas cursando.  Podes 
consultar a táboa cos accesos preferentes Modalidade de Bacharelato- Ciclo Superior. 

c) Estudos Superiores de Ensinanzas de Réxime Especial . 
 

1. Ensinanzas de Música e Danza 
2. Ensinanzas de Arte Dramática 
3. Ciclos de Artes Plásticas e Deseño 
4. Estudios Superiores de Artes Plásticas e Deseño 
5. Ensinanzas de Idiomas 
6. Ensinanzas Deportivas 

 
d) Outros estudos: Forzas de Corpos de Seguridade,  titulacións propias das 

universidades... 
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Quero facer cambios de 1º a 2º (cambio de modalidade ou de materias). 

 

a) Cambiar de modalidade é posible pero non é doado. En determinadas condicións pódese cambiar de 

modalidade ou de itinerario en 2° curso.  

Se poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade en calquera dos dous cursos 

de bacharelato. Con carácter xeral, a dita solicitude efectuarase durante os dous primeiros 

meses do primeiro curso, e antes do comezo das actividades lectivas do segundo curso. O 

alumnado que promocione a 2º (ou que finalice 2º con suspensas) poderá cambiar de 

modalidade (ou de itinerario, na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais), de acordo 

ao seguinte: 

 

- Deberá cursar, da nova modalidade ou do novo itinerario, as materias xerais do bloque de 

materias troncais de segundo e, no seu caso, as de primeiro que non tivera superado. 

- Deberá cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do primeiro curso da nova 

modalidade ou do novo itinerario. Non será necesaria a superación da materia xeral do bloque 

de materias troncais propia do primeiro curso da modalidade ou do itinerario que abandona. 

- Deberá cursar, da nova modalidade, dúas materias do bloque de materias troncais de opción 

do segundo curso, e polo menos unha de primeiro curso. 

- As materias troncais de opción de primeiro curso superadas, da modalidade que abandona, 

poderán computarse: unha delas como materia troncal de opción da nova modalidade, e outra 

como materia específica de primeiro da nova modalidade. 

- A materia xeral superada do bloque de materias troncais propia da modalidade ou do itinerario 

que abandona de primeiro curso poderá computarse como materia específica de primeiro 

curso da nova modalidade ou do novo itinerario. 

- Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non 

poida asistir ás clases das materias de primeiro que deba cursar como consecuencia do cambio de 

modalidade, estas materias trataranse de forma análoga ás pendentes e os departamentos didácticos 

que as imparten proporán ao alumnado un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos 

exixibles e das actividades recomendadas e programarán probas parciais  para verificar a superación 

desas materias. 
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b) Cambiar na elección das materias de 1º a 2º, sen afectar á modalidade, é máis doado o cambio. Pero 

existen unhas materias, denominadas de continuidade (son as materias que se chaman igual nos dous 

cursos), que son materias de aprendizaxe progresiva.  Deberás superar a materia de 1º para poder ser 

avaliada da materia de 2º . En caso de non ter cursada a de 1º, poderías matricularte da materia de 2º 

sempre que o profesorado que a imparta considere que reúnes as condicións necesarias para 

aproveitar a materia de 2º, e se establecerían os requisitos para superar a materia pendente de 1º.  

 

 

Estas materias son as seguintes: 

MATERIAS DE CONTINUIDADE 
EN 1 E 2º DE BACHARELATO 
Lingua Castelá e literatura I 

Lingua Galega e Literatura I 

Primeira Lingua estranxeira I 
Matemáticas I 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias 
Sociais I 
Latín I 

Fundamentos da Arte I 
Debuxo Técnico I 
Grego I 

Cultura Audiovisual I 

Análise Musical I 

Debuxo Artístico I 
Segunda Lingua Estranxeira I 

Tecnoloxías da información e a 
comunicación I 
Tecnoloxía Industrial I 

Física e Química 

Biloxía e Xeoloxía 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientación académica   BACHARELATO. 

7 

 

 

Matrícula no IES de Soutomaior 

Como sabes, no IES ofertamos o Bacharelato de Ciencias e o de Humanidades. Estas son as 

opcións que se ofrecen este curso en 1º e 2º curso no noso IES para o curso 2020/21. 

                                                                    1º BACHARELATO                MATERIAS COMÚNS 

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

 MODALIDADE CIENCIAS 

                   Elixir un dos dous itinerarios 

 MODALIDADE HUMANIDADES E 

CIENCIAS SOCIAIS 

Elixir un dos dous itinerarios 

 Itinerario A    Itinerario B  ITINERARIO DE 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

 ITINERARIO DE 

HUMANIDADES 

Matemáticas I (4h) 
 

Física e Química (4h) 
 

Matemáticas I (4h) 
 

Física e Química (4h) 
 

Matemáticas Aplicadas ás 
CCSS I (4h) 

Latín I (4h) 

Bioloxía e Xeoloxía 
(4h) 
 

 

Debuxo 
Técnico I (4h)  

Economía (4h) 

 

Hª do Mundo Contemporáneo 
(4h) 

Elixir dúas materias: 
 Grego I (4h)  
 Literatura Universal (4h) 
 Hª do Mundo Contemporáneo 

(4h.) 

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

 

 Tecnoloxía Industrial I (3h)                                                         

 2ª Lingua Estranxeira I (3h)  

 Linguaxe e Práctica Musical  (3h) 

 Debuxo Artístico I (3h) 

 Anatomía Aplicada (3h) 
 

Indica outra combinación de materias diferente á elixida: …………………………………, …………………………………,  ……………………………… 
 

 

                                                                      2º BACHARELATO               MATERIAS COMÚNS 

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

 MODALIDADE CIENCIAS 

                   Elixir un dos dous itinerarios 

 MODALIDADE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

Elixir un dos dous itinerarios 

 Itinerario A    Itinerario B  ITINERARIO DE 

CIENCIAS SOCIAIS 

 ITINERARIO DE 

HUMANIDADES 

      Matemáticas II (4h) 
 

 

Matemáticas Aplicadas ás 
CCSS II (4h) 

 

Latín II (4h) 

Química (4h) 
 

Bioloxía (4h) 
 

Física (4h) 
 

Debuxo Técnico II 
(4h)  

 

Historia da Filosofía (4h) 

 

Economía de empresa 

(4h) 

 

Elixir unha materia: 
 Grego II (4h)  
 Historia da Arte (4h) 

Elixir materias específicas e libre configuración por un total de 8h:    □ (4h+3h+1h)        □ (3h+3h+2h) 

Enumerar todas as materias por orde de preferencia. 
 
 
 
4h 

□Física  □Química    □Xeoloxía □Hª da Filosofía □Xeografía(4h)    □Economía de empresa   □Historia da Arte 

3h 
□ Psicoloxía  □Tecnoloxía industrial II  □2ª Lingua estranxeira II  □Tic II  □Debuxo artístico II  □Hª da música e danza 

2h 
□Métodos estatísticos e numéricos     □Patrimonio artístico cultural de Galicia    □Electrotecnia 

1h 
□Afondamento de matemáticas    □Relixión     □English communication      □Actividade física profesional  

□Técnicas de expresión e comprensión textual 

    Afondamento Matemáticas (1h)  

    Relixión (1h) 

    Obradoiro de habilidades  
    comunicativas (1h) 

 TIC I (2h) 

 Cultura científica (2h) 
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Tes dúbidas sobre as materias? 

No seguinte enlace, podes consultar os contidos de todas as materias de 1º e 2º de 

Bacharelato. Como é un material un pouco denso, tamén tes colgado na web do IES (no DO) un 

documento con información máis resumida sobre algunhas das materias nas que adoitades ter 

máis dúbidas.    https://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/bacharelato 

 

Xa sabes o que queres estudar no futuro, pero non que materias debes escoller para iso? 

Le o apartado correspondente (Universidade e ABAU, ou FP) para entender  ben a relación 

entre os estudos de Bacharelato e os Graos  os Ciclos de FP Superior. 

 

 

 

 Non quero matricularme no IES pero si seguir co Bacharelato:  réxime de adultos e 

probas libres para obtención do título. 

 

O Bacharelato polo réxime de adultos: 

Está destinado ás persoas adultas maiores de 18 anos que cumpran os requisitos académicos 
de acceso. Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos 
que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan 
realizar os estudos de bacharelato polo réxime ordinario. 

Ofértanse dúas modalidades de Bacharelato: Ciencias e Humanidades e Ciencias sociais. Poden 
cursarse en dous anos escolares, por curso completo, ou por materias de forma independente.  

Na modalidade presencial poderías estar ata 6 anos académicos (o tempo de permanencia no 
Bacharelato ordinario é de 4 anos). 

A modalidade semipresencial esixe a asistencia obrigatoria ás titorías de cada materia (unha 
hora semanal por cada materia que se curse). 

A modalidade a distancia non ten límite de tempo (podes ir cursando as materias de Bacharelato durante 

os anos que queiras). A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San Clemente e os 

exames poden realizarse nas seguintes localidades: Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, 

Burela, Ourense, Pontevedra e Vigo.  

Se tes interese no Bacharelato de Adultos, consulta os centros aquí: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/06/21/rede_centr

os_14_15.pdf  

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/taxonomy/term/22
https://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/bacharelato
http://www.iessanclemente.net/
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/06/21/rede_centros_14_15.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/06/21/rede_centros_14_15.pdf
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As probas libres para a obtención do título de bacharelato: 

As persoas maiores de 20 anos ou cumpridos no ano natural en que se celebran as probas poderán acadar 

o título de Bacharel se superan as probas que se convocarán pola Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. (Orde do 10 de febreiro do 2012, DOG nº 36 do 21 de febreiro modificada 

pola orde do 22 de decembro de 2016, DOG nº 4 do 5 de xaneiro ). 

Requisitos: 20 anos cumpridos no ano en que se vai realizar a proba, non estar en posesión do título de 

Bacharel, non estar cursando as ensinanzas de Bacharelato en ningunha das súas modalidades e réximes. 

Poderanse realizar unha ou máis convocatorias anuais. A última convocatoria (2020, aprazada polo 

COVID-19) tivo a inscrición do 27 de febreiro ó 12 de marzo, e os exames programados para o 24 de 

Abril. 

A proba organízase de xeito diferenciado segundo as distintas modalidades de bacharelato. Constará de 

dous exercicios: 

1º Materias comúns: Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Lingua estranxeira, 

Filosofía e Historia de España. 

2º Materias de modalidade: 4 exames correspondentes ás materias da modalidade escollida. 

 

 

3. A UNIVERSIDADE  
 

Como sabes, tras o Bacharelato e superar a ABAU, poderás acceder a estudar un Grao na 

Universidade. 

Estas son as ramas de coñecemento universitario e os Graos Asociados. As 5 ramas de 

coñecemento, que coinciden, máis ou menos, coas modalidades de bacharelato.  

1. Artes e humanidades. 
2. Ciencias da saúde. 
3. Ciencias. 
4. Enxeñaría e arquitectura 
5. Ciencias Sociais e xurídicas.  

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

futuros estudiantes, onde podes ver información sobre os graos, vídeos explicativos, notas de 

corte, e os procedementos de admisión e matrícula na Universidade. Pincha nos seguintes 

enlaces: 

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

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

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

 

https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/graos/
https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/futuro-alumnado
https://www.usc.gal/gl/futuros-estudantes
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Estos son os Graos que se ofertan en Galicia no  2020/21, con 3 Graos Novos (en vermello). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. Novo 2020/21 
Biotecnoloxía 
Ciencias Ambientais 
Ciencias do Mar  
Ciencia e Tecnoloxía dos 
Alimentos  
 

Física  
Matemáticas 
Química 
Nanociencia e Nanotecnoloxía 
Novo 2020/21 

 

 
GRAOS DE: 
 

CIENCIAS DA 
SAÚDE 

Medicina 
Odontoloxía 
Podoloxía 
Enfermería 
Psicoloxía 
Fisioterapia 

Nutrición Humana e Dietética 
Farmacia 
Óptica e Optometría 
Terapia Ocupacional 
Logopedia 
Veterinaria 
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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. Novo 
2020/21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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Os plans de estudos teñen aproximadamente entre 240 créditos (1 crédito ECTS = 25-30 h de 

traballo) de formación teórica e práctica e que corresponde a catro cursos.  As materias poden 

ser anuais ou cuadrimestrais e repártense en: 

- Materias Básicas: configuradas sobre as materias vinculadas á rama de 
coñecemento (60 créditos ECTS), 36 dos cales están vinculados a algunhas das 
materias para a rama de coñecemento á que se pretende adscribir o título; 
estas materias, de 6 créditos cada unha como mínimo, serán ofertadas na 
primeira metade do plan de estudos e compártense con outras titulacións da 
mesma rama. 

- Materias Obrigatorias: son as propias da titulación. Definen a formación 
fundamental do grao. (teñen o 50/60 % de peso no currículo da titulación). 

- Materias Optativas: modulan o perfil profesional. Elíxense entre as que oferta 
a titulación 

- Traballo fin de grado - Proxecto fin de Carreira orientado á avaliación das 
competencias do título: obrigatorio en todos os grados e realizarase na fase 
final do plan de estudos. 

Tras cursar un Grao, poderás continuar o Estudos Universitarios con: 
- MASTER: trala superación dun grao obtense unha formación especializada e 

máis avanzada. Obtense o título de master. 
- DOUTORAMENTO: trala superación dun grao e un master , obtense unha 

formación avanzada en técnicas de investigación. Obtense o título de doutor. 
 

Que son os Graos Abertos? 

 

O curso 2020/2021 será o primeiro no que se ofertan en Galicia o graos abertos, unha boa 
opción se non tecides por ningún Grao en concreto. 

O obxectivo desta iniciativa novidosa é ampliar as posibilidades de elección do alumnado ao 
tempo que se pretende reducir as taxas de abandono ou de cambio de estudos nos primeiros 
anos de vida universitaria. 

Os graos abertos deben combinar materias de, como mínimo, tres graos da mesma rama de 
coñecemento. As universidades deben garantir que o alumnado matriculado nestes programas 
poidan cursar un máximo de 90 créditos; ofrecerlles un proceso continuo de titorización e 
mentorización; e recoñecerlles a maioría dos créditos cursados no grao finalmente elixido. 

Para acceder a los grados abertos, o alumnado deberá contar cunhna nota de acceso como 
mínimo, igual á máis alta de todas as titulacións de grao integradas no programa. 

 

A Universidade de Vigo ofertará os graos abertos a partir del curso 2021/2022. Este curso, as 
Universidades de Santiago e Coruña ofrecen os Graos Abertos en: 

 Ciencias Sociais e Xurídicas (Universidade da Coruña, Campus da Coruña, 10 prazas):  

 Enxeñaría Industrial (Universidade da Coruña, Campus de Ferrol, 8 prazas)  

 Enxeñarías (Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, 10 prazas). 
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Quero estudar un Grao, que información debo coñecer? 

 As materias de bacharelato que ponderan no acceso a cada título. Actualizadas pola CIUG para o 

acceso 2020/21. Accede no seguinte enlace: https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf 

 As notas de corte do curso pasado das distintas titulaciones (nota do último alumno/a 

matriculado:   https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf 

 Os plans de estudo e saídas profesionais, que poderás ver na web das Universidades. 

 A oferta de grados universitarios  en Galicia (ou na Universidade correspondente, se pensas 

estudar fora). Na páxina seguinte poder ver a última actualización (xuño 2019), pendente de sair 

a oferta deste curso, que inclúe os 3 novos Graos que indiquei anteriormente. 

 

 

 

http://bacharelato.ga/materias.php
https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf
http://bacharelato.ga/notas.php
https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf
http://bacharelato.ga/graos.php
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4. ABAU. 
 

A ABAU é a proba de acceso á universidade que realiza o alumnado ó rematar 2º de bacharelato 

(coñecida antes como selectividade e regulada de xeito distinto). 

A ABAU estrutúrase en 2 partes denominadas respectivamente Parte Obrigatoria e Parte Voluntaria. 

 Parte Obrigatoria (que hai que superar como mínimo para o acceso á universidade), consta de 

cinco exames sobre materias de 2º de Bacharelato:  

 Parte Voluntaria: sirve para mellorar a nota media de acceso á universidade (que se obten ao 

facer a media entre a Parte Obrigatoria e o Bacharelato). Cada estudante poderá examinarse 

dun máximo de 4 materias entre as materias do bloque das materias troncais de opción de 2º 

de bacharelato e as materias xerais troncais de modalidade. 

 

PARTE OBRIGATORIA: A Parte Obrigatoria da proba ten por obxecto valorar a madurez e destrezas 

básicas que debe acadar o estudante ao finalizar o bacharelato para seguiren as ensinanzas universitarias 

oficiais de Grao. 

Esta parte consta de 5 probas: 

4 comuns para todas as modalidades de bacharelato. 

1 propia da modalidade cursada. 

 

Parte obrigatoria da ABAU 

Materias xerais do bloque de materias troncais 

– Historia de España II 

– Lingua Castelá e Literatura II 

– Primeira Lingua Estranxeira II 

– Lingua Galega e Literatura II 

Materias xerais do bloque de materias troncais segundo modalidade ou itinerario 

 

Artes 

 

Ciencias 
Humanidades e Ciencias Sociais 

Ciencias 

Sociais 

Humanidade

s 

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

Sociais II 

– Latín II 
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Cada un dos exercicios da Parte Obrigatoria será cualificado de 0 a 10 puntos, con dúas cifras 

decimais. A cualificación da Parte Obrigatoria será a media aritmética das cualificacións de 

todos os exercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimais, 

arredondada á milésima máis próxima e no caso de equidistancia á superior 

 

PARTE VOLUNTARIA: Na Parte Voluntaria poderás 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. 

 

PARTE VOLUNTARIA 

4 materias (máximo)  
 

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS ARTES 

Xerais troncais doutra 
modalidade 

Latín II 
Mat. Aplicadas CCSS 
II 
Fundamentos da 
Arte II 

Matemáticas II 
Mat. Aplicadas 
CCSS II 
Fundamentos da 
Arte II 

Matemáticas II 
Latín II 
Fundamentos da 
Arte II 

Matemáticas II 
Mat. Aplicadas 
CCSS II 
Latín II 

Troncais de opción de 
calquera modalidade 

 Bioloxía 
Debuxo técnico II 
Física 
Xeoloxía 
Química 
Economía da 
Empresa 
Xeografía 

Grego II 
Historia da Arte 
Historia da Filosofía 
Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual II 
Deseño 

Específica 2ª Lingua Estranxeria (Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Alemán) 

 
Cada unha das materias das que se examine o estudante na Parte Voluntaria será 
cualificada de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada a materia 
cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 

 
A cualificación das materias da Parte Voluntaria e da materia troncal de modalidade da 
Parte Obrigatoria terán validez durante os dous cursos académicos seguintes a súa 
superación. 
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Como escoller as materias das que examinarme na parte voluntaria na ABAU? 

 
Cada universidade sinalará as materias concretas que considera prioritarias para un 

determinado título. Por eso indicaba, se xa sabes que titulación ou titulacións te gustaría 

estudar, o mellor é que busques nas táboas de ponderación que publican as universidades 

o valor ponderado que se lle concede ás materias concretas de bacharelato que son 

obxeto de exame na Parte Voluntaria (pois aumentarán o valor da túa nota ABAU para ese 

grao en concreto). 

Debes examinarte das materias que ponderan o seu valor para o grao ou graos aos que 

desexas acceder. 

Aquí te deixo o enlace coas ponderacións para Galicia 2020/21 (neste caso, as 3 
universidades unifican os criterios e publican cada curso as ponderacións na páxina web 
da CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia):    

 

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf 

 
Para mellorar a nota de admisión vaise considerar tamén a nota ponderada da materia 
troncal xeral vinculada á túa modalidade, da cal te examinache na Parte Obrigatoria. Así 
que se decides presentarte a máis de unha materia na Parte Voluntaria (podes 
presentarte ata catro), só terán en conta as dúas mellores notas, contando tamén coa 
nota da materia troncal xeral. 
 

 

 

 

 

Como supero a ABAU? 

- Obtendo unha nota igual ou superior a 5 puntos como resultado da media 
ponderada entre o 60% da nota media do bacharelato e o 40% da cualificación 
da Parte Obrigatoria (tendo un mínimo de 4 puntos na cualificación media da 
Parte Obrigatoria). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monicadizorienta.blogspot.com/2017/09/parametros-de-ponderacion-de-la-abau.html
https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf
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ABAU 2020 

 

Este curso, para adaptarse as circunstancias derivadas das suspensión das clases, aumenta a 

optitividade dos exames. Se non o fixeches xa, podes ver modelos de exame aquí: 
https://ciug.gal/gal/abau/modelos 

 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 7, 8 e 9 de xullo (martes, mércores e xoves). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 15, 16 e 17 de setembro (martes, mércores e 
xoves).   
 

 Para a MATRÍCULA ORDINARIA, establécense o seguinte: 

1º) Prematrícula, que debe ser realizada polo alumnado nos centros correspondentes de Educación 

Secundaria:  do 10 ao 17 de xuño. 

Para efectuar a prematrícula, utilizarase unicamente o impreso oficial que se xerará por medio da 

aplicación informática Nerta. 

2º) Finalizado o proceso de prematrícula do alumnado, os centros de Educación Secundaria (tanto 

de Bacharelato como dos Ciclos Formativos de Grao Superior) enviarán electronicamente ao LERD 

correspondente a documentación entre o 17 e 19 de xuño. 

 

Na páxina da CIUG como sabedes, tedes disponible toda a información sobre a ABAU 2020:  
https://ciug.gal/gal/abau 

Lede na páxina da CIUG a información completa da Convocatoria Ordinaria das ABAU 2020 

(prazos, documentación a entregar na matrícula, , un resumo da mesma e as instrucións 

actualizadas, ou ben nos seguintes enlaces: 

 https://ciug.gal/PDF/convocatoria_ordinaria_abau_2020.pdf 

 https://ciug.gal/PDF/resumo_convocatoria_ordinaria2020.pdf 

 https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf 

 

 

 

 
 
 
 

https://ciug.gal/gal/abau/modelos
https://ciug.gal/gal
https://ciug.gal/gal/abau
https://ciug.gal/PDF/convocatoria_ordinaria_abau_2020.pdf
https://ciug.gal/PDF/resumo_convocatoria_ordinaria2020.pdf
https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf
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5. A FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

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 e oferta está disponible en:   http://www.edu.xunta.gal/fp  
 

Para coñecer máis sobre a FP, vou ofrecer uns datos xerais sobre a Formación Profesional, 

e logo información sobre o acceso a Ciclos de FP Medio e Superior. 

A FP se organiza en Familias profesionais, relacionadas cunha determinada área de traballo. Existen 

todas estas familias formativas nos Ciclos de FP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada familia hai Ciclos formativos: recollen un conxunto de destrezas 
orientadas ó exercicio dunha profesión concreta. Cada familia ten diferentes Ciclos 
formativos de grao Medio ou de grao Superior, que se corresponden con cada profesión. 

Cada Ciclo formativo comprende unha serie de módulos. Son as materias de contido 
teórico e práctico que terías que estudar. O tipo de módulos que vas a cursar están 
directamente relacionados coa profesión estudada (aínda que existen algún comúns a 
todos os ciclos).  

Podes ver os módulos concretos de cada ciclo descarganado o folleto correspondente 
aquí: 

http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp 

http://www.edu.xunta.gal/fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp
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Que titulo obteño e que me permite un Ciclo Superior? 

 

Co Ciclo de grao Superior: Título de Técnico Superior. Con el poderás: 

 

 Acceder 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. Se queres 
ampliar información sobre o acceso dende ciclos a universidade, consulta 
directamente no DO. 

 

 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 Podes consultar a regulación 
destas validacións no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/fp/validacions-

ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios 
 

 

 Acceder ao mercado laboral: estarás cualificado/a para o desempeño de 
actividades laborais nun campo profesional. 

 

 

Tes pensado estudar un Ciclo? 

Estando en Bacharelato, podes facelo plantexarte: 

 

a) Se obtés o título de Bacharelato: acceder directamente a un Ciclo Superior. Se estás neste 
caso, ten en conta que, para os Ciclos Superiores, existe preferencia no acceso según a 
modalidade que fagas en Bacharelato. Así que, se queres estudar un Ciclo Superior vía 
Bacharelato, é importante que para unha determinada modalidade de bacharelato 
consultes que vinculacións teñen cos ciclos superiores. Podes consultar as preferencias 
Bacharelato-Ciclo Superior no apartado Os  Ciclos de Grao Superior. 

b) Se non tes o título de Bacharelato, podes seguir estudando para acadalo, ou ben presentarte á 
proba de acceso a ciclos de FP Superior. Se tes  19 anos (ou os cumpres no ano da realización 

da proba) e estás interesado/a en esta opción para o curso que ven (normalmente hai que 
inscribirse en xaneiro e examinarse en abril) consulta co DO. 

c) Facer un Ciclo de Fp Medio. Esta opción xa a tiñas  por ter o título de ESO, polo que non a vou a   
detallar neste documento. Estando en Bacharelato, parece máis lóxico intentar en principio o 
acceso a un Ciclo Superior. Se quixeras acceder a un Ciclo Medio, consulta directamente co DO.  

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
http://www.edu.xunta.gal/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
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Actualmente, podes cursar FP en diferentes réximes: 

 Réxime ordinario: por curso completo, na modalidade presencial, asistindo 
diariamente a un centro formativo.  

 Réxime de persoas adultas: a matrícula é parcial, por módulos formativos, nas 
modalidades tanto presencial como a distancia. Para acceder precisas ter 18 anos 
ou excepcionalmente 16 se acreditas a túa condición de traballador.
É a modalidade que podes escoller se precisas compaxinar os estudos con 
actividade laboral ou doutras actividades. Se este fora o teu caso, consulta 
http://www.edu.xunta.gal/fp/itinerarios-adultos  e contacta co DO para axudarte 
a deseñar o teu itinerario formativo (xa que podes realizar a matricula por 
módulos soltos). 
 

 
 Réxime dual: realízase en réxime de alternancia entre o centro educativo e a 

empresa, cun número de horas ou días de estancia neste e no centro educativo 
de duración variable. A formación do ciclo formativo é compartida entre o centro 
educativo e unha empresa coa que se establece un convenio. Mentres se forma o 
alumno/a asina coa empresa un contrato de aprendizaxe ou é beneficiario dunha 
bolsa. Se queres ampliar información consulta aquí: 

http://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia 

 

 

A oferta de Ciclos de Formación Profesional 

 

Esta é a oferta polo réxime ordinario de CM  e CS actualizada a 21/06/19, pendente de 

actualizarse este ano. 

Fíxate nas ramas e ciclos que poden gustarte máis... 

Se queres información sobre que ciclos hai en cada provincia e localidade, mira o documento 

adxunto pinchando aquí ou copiando o enlace no teu navegador:  

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8491 

Familias de Formación Profesional 
Ciclos Medios (CM)  
Ciclos Superiores (CS) 

Agraria 
Xestión e organización de empresas agropecuarias e dos 
recursos naturais e paisaxísticos. 

CM Produción agrotecnolóxica 
CM Produción agropecuaria 
CM Xardinería e floraría 
CM Aproveitamento e  Conservación do 
Medio Natural. 

CS Paisaxismo e medio rural. 
CS Gandaría e asistencia en sanidade 
animal. 
CS Xestión Forestal e do medio natural 

Actividades Físicas e Deportivas 
CM Condución de actividades físico – 
deportivas no medio natural 

http://www.edu.xunta.gal/fp/itinerarios-adultos
http://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8491
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MAGA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MAGA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MAGA03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MAGA04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MAGA04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SAGA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SAGA03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SAGA03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SAGA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/M02001
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/M02001
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Condución e animación de actividades físico – 
deportivas. 

CS Ensinanza e animación socio - deportiva 
CM Acondicionamento físico 

Artes Gráficas 
Actividade produtiva de preparación de orixinais, 
tratamento de textos e imaxes, preparación da forma 
impresa, impresión en huecograbado, offset, serigrafía e 
flexografía, encadernación, manipulado de papel, cartón 
e outros materiais. 

CM Preimpresión dixital 
CM Impresión gráfica. 

CS Deseño e xestión da produción gráfica. 
CS Deseño e edición de publicacións 
impresas e multimedia.  

Marítimo Pesqueiras 
Pesca: artesanal e industrial. 
Acuicultura: peixes, crustáceos e moluscos. 
Buceo: media profundidade. 
Buques: manexo, control e mantenemento dos sistemas 
de propulsión, equipos e instalacións. 
Transporte marítimo: administración e control da 
navegación. 

CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas. 
CM Mantemento e control de maquinaria de 
buques e embarcacións. 
CM Cultivos acuícolas. 
CM Navegación e pesca de litoral. 

CS Transporte marítimo e pesca de altura. 
CS Acuicultura. 
CS Organización do mantemento de 
maquinaria de buques e embarcacións. 

Administración e Xestión 
Administración e xestión en calquera sector de actividade 
económica, entidades financeiras e de seguros, e na 
administración pública. 

CM Xestión administrativa  

CS Administración e finanzas. 
CS Asistencia á dirección. 

Comercio e Marketing 
Actividade produtiva de departamentos comerciais, 
comercio independente (por xunto ou retallista), comercio 
integrado e asociado, axencias comerciais, xestión do 
transporte, servizos ó consumidor. 

CM Actividades comerciais 
CM Comercialización de produtos 
alimentarios 

CS Transporte e loxística 
CS Márketing e publicidade 
CS Xestión de vendas e espazos comerciais 
CS Comercio Internacional 

Imaxe e Son 
Fotografía, cine, vídeo, publicidade, radio, televisión, 
espectáculos e axencias de noticias. 

CM Vídeo Dis-jokey e son. 

CS Animación 3D, xogos e contornos. 
CS Iluminación, captación e tratamento da 
imaxe. 
CS Son para a audiovisuais e espectáculos. 
CS Produción de audiovisuais e 
espectáculos. 
CS Realización de proxectos audiovisuais e 
espectáculos. 

Edificación e Obra Civil 
Construción de edificios industriais, comerciais, de 
servicios e de vivendas, así como de aeroportos, 
carreteras, obras marítimas e hidráulicas, obras 
subterráneas, ferrocarriles, conducións liñais de fluídos e 
a súa rehabilitación. 

CM Obras de interior, decoración e 
rehabilitación 
CM Construción 

CS Proxectos de obra civil. 
CS Proxectos de edificación 
CS Organización e control de obras de 
construción. 

Electricidade e Electrónica 
Equipos e instalacións eléctricas de distribución e 
electrificación, singulares e automatizadas en vivendas e 
edificios; sistemas de automatización industrial: equipos 
electrónicos de consumo e profesionais, e sistemas de 
telecomunicacións e informáticos. 

CM Instalacións eléctricas e automáticas 
CM Instalacións de telecomunicacións 

CS Sistemas electrotécnicos e 
automatizados. 
CS Sistemas de telecomunicación e 
informáticos. 
CS Mantemento electrónico. 
CS Automatización e robótica industrial. 

Enerxía e Auga 
Sector enerxético, avaliando e inspeccionando a 
eficiencia das instalación de enerxía  e auga dos 
edificios, xestionando a montaxe e mantemento das 
instalación térmicas. 

CM Redes e estacións de tratamento de 
augas 
CS Eficiencia enerxética e Enerxía Solar 
Térmica 

http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SAFD01
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SAFD02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MARG02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MARG01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SARG01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SARG02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SARG02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SARG02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MMAP02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MMAP04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MMAP04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MMAP01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MMAP03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SMAP02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SMAP01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SMAP03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SMAP03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MADG01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SADG01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SADG02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MCOM01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MCOM02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MCOM02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SCOM01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SCOM04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SCOM03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SCOM02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMS01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS05
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS05
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMS02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MEOC02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MEOC02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MEOC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SEOC02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SEOC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SEOC03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SEOC03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MELE01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MELE02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SELE01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SELE01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SELE02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SELE02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SELE04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SELE03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MENA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MENA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SENA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SENA01
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CS Enerxías renovables 
CS Centrais eléctricas 

Fabricación Mecánica 
Construción de maquinaria e equipos mecánicos. 
Fabricación de productos metálicos. 
Fabricación de instrumentos de previsión, óptica e 
similares. 
Construción de material de transporte (naval, ferrocarril, 
aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóviles, 
camións, autobuses, maquinaria de obras públicas, …). 
Construción de maquinaria eléctrica, etc. 
Fabricación e reparación de productos metálicos 
estruturais, grandes depósitos e calderería grosa, 
estruturas asociadas á construción de maquinaria. 
Todo o sector de produción de bens de equipo. 

CM Mecanizado. 
CM Soldadura e caldeiraría. 

CS  Construccións metálicas. 
CS Programación da producción de 
fabricación mecánica. 
CS Deseño en Fabricación Mecánica. 
CS Programación da produción en 
moldeamento de metais e polímeros 

Hostelería e Turismo 
Aloxamentos turísticos e non turísticos. 
Establecementos de restauración social e comercial. 
Entidades de planificación e desenvolvemento turísticos. 
Información, asistencia e guía turísticas. 
Intermediación de servizos turísticos e viaxes. 
Manipulación, preparación, conservación e presentación 
de toda clase de alimentos de productos de panadería, 
pastelería e repostería. 

CM Cociña e gastronomía 
CM Servizos en restauración 

CS Axencia de viaxes e xestión de eventos 
CS Xestión de aloxamento turísticos 
CS Guia, información e asistencia turísticas 
CS Dirección de cociña. 
CS Dirección de Servicios de Restauración. 

Imaxe Persoal 
Perrucaría, estética persoal, caracterización e asesoría 
de imaxe persoal. 

CM Estética e beleza. 
CM Peiteado e cosmética capilar. 

CS Etética integral e benestar. 
CS Estilismo e dirección de peiteado. 
CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa 
CS Caracterización e maquillaxe profesional 

Industrias Alimentarias 
Elaboración e conservación de productos alimenticios 
como aceites e xugos, viños e outras bebidas, productos 
lácteos, conservería  vexetal, cárnica e de peixe, 
industrias cerealistas. 

CM Aceites de oliva e viños. 
CM Elaboración de produtos alimentarios 
CM Panadería, repostaría e confeitaría 

CS Procesos e calidade na industria 
alimentaria. 
CS Vitivinicultura. 

Informática e Comunicacións 
Instalación e mantemento de productos informáticos. 
Creador, programador de programas informáticos. 

CM Sistemas microinformáticas en rede 

CS Administración de sistemas informáticos 
en rede. 
CS Desenvolvemento de aplicacións 
multiplataforma. 
CS Desenvolvemento de aplicacións web. 

Instalación e Mantemento 
Montaxe e mantemento das instalacións de edificios: 
hospitais, superficies comerciais, centros de ensino, 
polideportivos, oficinas, etc. 
Montaxe e mantemento de instalacións para o proceso 
continuo: industria química, refino de petróleo, industrias 
lácteas, elaboración de bebidas, papelera,etc. 
Montaxe e mantemento da maquinaria da fabricación de 
productos metálicos, para o traballo da madeira, da 
fabricación do material de transporte (ferrocarril, 
aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóbiles, 
camións, etc.), maquinaria eléctrica, etc., e en xeral. 

CM Mantemento electromecánico 
CM Instalacións frigoríficas e de 
climatización 
CM Instalacións de produción de calor 

CS Desenvolvemento de proxectos de 
instalacións térmicas e de fluidos 
CS Mecatrónica industrial 
CS Mantemento de instalación térmicas e de 
fluídos. 
CS Prevención de  riscos profesionais 

Madeira, Moble e Cortiza 
Aserrado e preparación industrial da madeira e o corcho. 
Fabricación de produtos semielaborados da madeira e o 
corcho. 

CM Carpintería e moble 
CM Instalación e amoblamento 

CS Deseño e amoblamento  

http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SENA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SENA03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MFME01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MFME02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SFME02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SFME01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SFME01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SFME03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SFME04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SFME04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MHOT01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MHOT02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SHOT02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SHOT01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SHOT03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SHOT04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SHOT05
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMP01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMP02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMP01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMP02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMP03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMP04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MINA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MINA03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MINA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SINA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SINA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SINA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIFC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIFC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIFC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIFC02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIFC02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIFC03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMA03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMA03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SIMA02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/S17004
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MMAM01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MMAM02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SMAM01
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Fabricación  en serie de carpintería, parquet e estructuras 
de madeira para a construcción. 
Fabricación de envases, esamblaxes e obxetos diversos 
de madeira. 
Industria do moble e da madeira. 
Fabricación a medida e instalación de carpintería e 
moble. 

Transporte e mantemento de Vehículos 
Mantemento de vehículos, automóbiles, motocicletas, 
maquinaria agrícola e tractores, maquinaria de 
construcción e obras públicas, así como inspección 
técnica de vehículos. 

CM Carrozaría 
CM Electromecánica de vehículos 
automóbiles 
CM Electromecánica de maquinaria 
CM Mantenemento de estruturas de madeira e 

moblaxe de embarcacións de recreo. 

CS Automoción 
CS Mantenemento aeromecánico 

Química 
Industria química e farmacéutica, do refino de petróleo, 
da industria de papel, e da industria da transformación do 
caucho e  materias plásticas. Así mesmo, cubre certas 
necesidades de cualificación noutras industrias, como a 
alimentación, metalurxia, vidrio, cerámica e outras 
industrias de manufactura nas que se fai imprescindible a 
análise e control da materia que se transforma. 

CM Planta química 
CM Operacións de Laboratorio 

CS  Laboratorio de análise e control de 
calidade 
CS Química ambiental 
CS Química industrial 
CS Fabricación de produtos farmacéuticos, 
biotecnolóxicos e afíns 

Sanidade 
Sector sanitario, tanto dende a súa vertente pública como 
dende a empresa privada nos ámbitos profesionais de: 
atención primaria e comunitaria, atención especializada, 
saúde pública, servizos xerais ou centrais e productos 
sanitarios. 

CM Coidados auxiliares de enfermería 
CM Farmacia e parafarmacia 
CM Emerxencias sanitarias 

CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico 
CS Dietética 
CS Documentación e administración 
sanitarias 
CS Hixiene bucodental 
CS Imaxe para o diagnóstico e medicina 
nuclear 
CS Laboratorio clínico e biomédico 
CS Próteses dentais 
CS Radioterapia e dosimetría 
CS Saúde ambiental 
CS Audioloxía protésica 
CS Ortoprótese e produtos de apoio 

Servizos Socioculturais e á Comunidade 
Organización, planificación e xestión de proxectos de 
intervención social, proxectos educativos, e de atención á 
infancia e interpretación da linguaxe de signos, braille.... 

CM Atención a persoas en situación de 
dependencia 

CS Animación Sociocultural e turística 
CS Educación Infantil 
CS Integración social 
CS Mediación comunicativa 
CS Promoción de Igualdade de Xénero 

Textil, Confección e Pel 
Actividade produtiva textil: algodón, lana, seda natural, 
fibras sintécticas, punto, alfombras e acabados. 
Actividade do coiro: curtidos, acabados, e marroquinería 
e do calzado, o vestido e todo tipo de confección. 

CM Confección e moda 

CS Patronaxe e moda  
CS Vestiario a medida e de espectáculos 

Seguridade e ambiente 
CM Emerxencias e Protección Civil 
CS Educación e control ambiental 

 

 

http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MTMV01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MTMV02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MTMV02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MTMV03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MTMV07
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MTMV07
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/STMV01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/S16002
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MQUI01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MQUI02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SQUI01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SQUI01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/S18002
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SQUI02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SQUI03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SQUI03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/M19001
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSAN02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSAN01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN06
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/S19003
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN08
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN08
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN09
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN05
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN07
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/S19002
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSSC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSSC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSSC03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSSC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSSC02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSSC04
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSSC05
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MTCP01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/STCP01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/STCP03
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSEA01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSEA01
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FP Superior polo réxime ordinario:  preferencias no acceso segundo a modalidade 

de Bacharelato. 

 

A cada CS teñen preferencia os que cursaron determinadas modalidades de Bacharelato. Explico como é 

o acceso e indico a continuación ás modalidade preferentes para o acceso a cada ciclo. 

Para cada cota haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso, e se dividen por 
cotas as prazas disponibles: 

 Grupo A, persoas que posúen título de bacharelato ou equivalente para 
efectos de acceso a ciclos. Cota: ata o 70% das prazas.

 Grupo B, persoas que teñen un título de técnico LOE ou LOXSE. Ata o 20% das 
prazas.

 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. Ata o 10% das prazas.

Dentro de cada grupo establécese a relación ordenada de requisitos de acceso de maior a menor 

prioridade. Dentro de cada apartado, as solicitudes ordenaranse de maior a menor nota de acceso 

  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 

(regulado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) da 

modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo (non aplicable para este curso, 

segundo o disposto no Real Decreto 562/2017, do 2 de xuño). 

5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato 

(regulado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) 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. 
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  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, e co obxectivo de favorecer o fomento das 

vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude 

do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o 

empate, resolverase por sorteo público segundo a normativa. 



Orientación académica   BACHARELATO. 

27 

 

 

 
 

 

 
 



Orientación académica   BACHARELATO. 

28 

 

 

 

 

 

 



Orientación académica   BACHARELATO. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

FP polo réxime de adultos 

 

Estas ensinanzas poden cursarse por ciclo completo ou de forma parcial por módulos (Oferta modular). 

Se optas por cursar módulos de xeito parcial, poderás matricularte tanto de módulos de 1º como de 2º 

curso. 

Non hai limitación de tempo. Podes cursalas o tempo que o necesites. Mínimo 3 cursos académicos. 

Podes cursar FP polo réxime de adultos en 2 modalidades: 

 

a) RÉXIME ADULTOS PRESENCIAL: 

Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres trimestres do curso. 

A xornada lectiva desenvólvese polo xeral en quenda de tarde-noite. A asistencia ás clases é obrigatoria. 

Nos módulos de ciclos LOE asociados a unidades de competencia o alumnado pode matricularse sen 

cumprir requisitos de acceso sempre que acredite dous anos de experiencia laboral no ámbito da familia 

profesional do ciclo formativo. 

Para a obtención do título será preciso ter os requisitos de acceso e superar todos os módulos do ciclo 

formativo. 

Cada curso haberá que facer unha nova solicitude de admisión. Aínda que a praza non está garantida, 

cada módulo superado incrementa a puntuación de participación no proceso de admisión. 
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b)  RÉXIME ADULTOS SEMIPRESENCIAL OU A DISTANCIA: 

Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres trimestres do curso. 

A asistencia ás titorías e outros eventos formativos presenciais é recomendable, pero non obrigatoria. 

Para a realización das actividades a distancia seguiranse as instrucións do titor do curso. 

Nos módulos de ciclos da LOE asociados a unidades de competencia o alumnado pode matricularse sen 

cumprir os requisitos de acceso sempre que acredite dous anos de experiencia laboral no ámbito da 

familia profesional do ciclo formativo. 

Para a obtención do título será preciso cumprir os requisitos de acceso e superar todos os módulos do 

ciclo formativo. 

Cada curso haberá que facer unha nova solicitude de admisión. Aínda que a praza non está garantida, 

cada módulo superado incrementa a puntuación de participación no proceso de admisión. 

 

Requisitos de acceso: 

Cumprir alomenos 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. 

No caso de non cumprir os requisitos académicos, 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 

 

Prioridade no acceso no Réxime de Adultos: 

Neste  réxime  non  existen  grupos  diferenciados  dentro  de  cada  cota  de  acceso, só cotas nas que se 

distribúen as prazas ofrecidas para cada centro: cota xeral, cota para persoas con discapacidade 

legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (5%). 
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O alumnado matriculado nalgún módulo non ten dereito á reserva de praza para o curso seguinte, polo 

que deberá someterse cada curso ao proceso de admisión. 

Cando a demanda de prazas supere a oferta, 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. 

- 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 

- 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. 

 
 

 

 

Quero matricularme nun Ciclo Superior, que terei que facer? 

 

Aínda non sabemos o calendario exacto do proceso de admisión en FP para este curso.  Se as 

circunstancias do Estado de Alarma non inflúen nas datas, será publicado pola Consellería na web de FP 

(edu.xunta.es/fp) a mediados de xuño. Tamén se publicaría nesas datas a oferta actualizada de ciclos de 

FP para o vindeiro curso 2020-2021.  

Vou adiantar os pasos (según son todos os anos) do que terías que facer para matricultarte nun Ciclo, non 

obstante, se esta é a túa idea, deberás estar pendente da páxina oficial http://www.edu.xunta.gal/fp dende 

mediados do mes de xuño. Se como é previsible, publican as novas neste periodo, subirei tamén unha 

entrada no blog do DO. 

Cando terei que inscribirme? 

O curso pasado indicouse que para os Ciclos Superiores, non habería período extraordinario de 

presentación de solicitudes. Todo o alumnado solicitou no período ordinario a admisión a ciclos de FP 

Superior (en xuño, non existindo o 2º prazo de setembro como nos ciclos medios). Estas son as 

indicacións dadas o curso pasado, haberá que confirmar que prazos hai este ano, cando saquen as 

Instruccións. 

Os pasos que habería que facer para Inscribirse nun ciclo (según a normativa do curso pasado, á espera 

de ve se cambia algo este curso): 

1º Ler con calma este caderniño e a oferta de ciclos. Se dubidas entre varios, podes pararte 

a descargar os folletos informativos de cada ciclo (vendo primeiro a que familia profesional 

pertence, según o cadro que expusen arriba) : http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp  

2º Preinscripción:  

http://www.edu.xunta.gal/fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp
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A solicitude vía web é obrigatoria, a través da páxina edu.xunta.es/ciclosadmisión 

Na aplicación correspondente hai que cumplimentar un impreso onde se pode solicitar ata 5 ciclos 

formativos e/ou centros diferentes, e ordenalos por orde de preferencia. 

2º : Entrega de documentación nun centro que imparta FP: 

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións 

individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a 

documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser debídamente 

entregada e en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación 

profesional. 

En cursos anteriores, nalgúns casos  o impreso xerado pola aplicación informática indicaba que se trata 

dun documento xa validado (e que non é necesario entregalo nun centro, chegando con conservar ese 

documento impreso como resgardo da solicitude de admisión). Na miña opinión, é probable que este 

curso se procure facilitar que sexa suficiente coa presentación online, pero esto non é máis que unha 

suposición dadas as circunstancias, haberá que esperar ao que publique a Xunta. 

3º : Consultar as listas de adxudicación de praza. 

Unha vez realizada a solicitude de praza en Ciclos, deberás estar pendente dos listados de admisión en 

cada fase do proceso, é dicir, ás diferentes adxudicacións. 

4º- Decidir matricularte ou non, no caso de que ten praza nalgún dos Ciclos solicitados. Podes: 

a) Matricularte. 

Formalizar a matrícula no centro adxudicado e nos prazos establecidos. É importante que saibas que 

estar matriculado en calquera ensinanza, implica a renuncia a seguir participando no proceso de 

admisión a ciclos formativos. 

b) Renunciar á praza. 

Deberase facer vía web nos prazos establecidos. A renuncia afectará a praza que lle foi adxudicada e 

a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación 

para as preferencias anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/
https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/
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6. 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" 
(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 Ensinanzas de Danza son: 

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

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

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

equivalente a Grao 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. 

 
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. 
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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 

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 (a inscrición soe ser en xuño) os alumnos que teñan o 

título de bacharelato ou equivalente. Se poderá acceder sen o Bacharelato, a través dunha 

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

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.      - Grao Medio, 2º nivel: Ter superado 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. 

 

Acceso sen Bacharealto aos Estudos Superiores de Graos en: Música, Danza, Arte 

Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais, e Deseño, 

 

Se non tes o título de Bacharelato, podes acceder aos estudos superiores de grao en Música, 

Danza, Arte Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais, e Deseño, sempre 

que cumpras 18 anos (16 no caso de Música ou Danza),  realizando unha proba de acceso, 

normalmente en xuño (ademais 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 Historia de 

España. 
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8.OUTROS: oposicións a bombeiros, policía, garda civil e penitenciarías. 

 
 
 
Oposición ao corpo de Bombeiros: 

Requisitos de acceso:  

- Ser español ou membro da Union Europea.  

- Ter 18 anos de idade. A entidade local convocante pode poñer o limite de 
idade superior que estime, aínda que normalmente non se fai. 

- Título de Graduado en ESO. 

-  Nalgúns concellos esíxese Bacharelato ou FP de Grao Superior para 
Bombeiro Especialista ou Bombeiro condutor Especialista.  

- Permisos de conducir B y C. Para prazas de Bombeiro conductor poden 
pedir o carné C+E. O organismo convocante pode modificar a esixencia 
destes carnés.  

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

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

 

Proceso selectivo: son probas físicas, de coñecementos, prácticas e recoñecemento médico. As 

prazas son convocadas normalmente polos concellos polo que é preciso consultar nas súas webs. 

 

Oposicións ao Corpo da Garda Civil: 

Requisitos para a Escala de Cabos e Gardas: 

- Nacionalidade española 
- Acreditar boa conducta 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. 
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Proceso selectivo: sae convocado no BOE. E soe haber un prazo de 20 días naturais 
dende a publicación para presentar a documentación. As Instancias, impresos e taxas de 
exame son facilitadas e presentadas nos postos e Comandancias da Garda Civil.  
 

 

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: formación un curso académico en centro docente e un  

período de formación en prácticas durante un ano. 

 
 

Oposicións a Policía Local: 

 

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. 
- No 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 penales por delitos dolosos. 
- Declaración xurada de compromiso de portar armas e utilizalas nos casos previstos 

na lei. 
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- Título de bacharelato ou equivalente. 

 
 

Proceso selectivo:  

Consiste nunha oposición, convocada polos distintos Concellos, que consta de probas físicas, exames e 

superar unha serie de requisitos. 

 En Galicia, as probas do proceso selectivo adoitan ser: 

- Probas físicas: Tren Superior, Resistencia e Natación. 
- 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 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 persoalidade. 
- Recoñecemento médico. 

 

 
 
Oposicións  ao Corpo Nacional de Policía: 

Requisitos para o Ingreso na Escala Básica: 

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. 

 

Proceso selectivo:  

Sae convocado no BOE. E soe haber un prazo de 20 días naturais dende a publicación para presentar a 

documentación. As Instancias, impresos e taxas de exame son facilitadas e presentadas nos postos de 

Xefatura e Comisarías de policía. 

O proceso consta de 2 fases:  

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. 
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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. 

Requisitos para o Ingreso na Escala Básica: 

Os mesmos que para a escala básica excepto no título académico, que deberá ser de graduado 

universitario. 

Proceso selectivo: ademáis da oposición correspondente, realización de 2 cursos académicos 

nun centro docente e un período de prácticas. 

Requisitos para Inspector de Policía: os mesmos que para policía Escala Básica, só que se 

ascendería por promoción interna tendo estado tres anos en permanencia mínima na 

categoría de Subinspector. Por oposición libre necesítase ser Graduado Universitario ou ter 

formación equivalente ou superior. 

 
Oposicións os corpos de institucións penitenciarias: 

Requisitos: segundo a cal dos 4 corpos oposites: 

- 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 enfermeros: título de graduado universitario en enfermería. 
-  

Proceso selectivo: 

Unha oposición que consistirá na superación das seguintes probas: 

- Proba de coñecementos sobre o temario da convocatoria. 
- Proba de casos prácticos. 
- Proba de aptitude médica.  
- Período de formación teórico – práctico ( unha vez superado o proceso de oposición). 

 
 


