Ensinanzas equivalentes co título de educación secundaria obrigatoria
Ensinanzas equivalentes co título de educación secundaria obrigatoria
Equivalencia para todos os  Título de técnico auxiliar da Lei 14/1970, do 4 de agosto.
efectos
 Dous primeiros cursos do bacharelatos unificado e polivalente (BUP), sempre que se acredite ter un máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos
dous primeiros cursos.
 Seis cursos completos de humanidades e polo menos un de Filosofía, ou cinco de Humanidades e polo menos dous de Filosofía, da carreira eclesiástica.
Equivalencia para efectos 
de acceso a empregos 
públicos e privados










Normativa de referencia

 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación (disposición adicional trixésimo primeira).
 Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño,
modificada pola Orde EDU/520/2011,
do 7 de marzo, pola que se establecen
Título profesional básico.
equivalencias cos títulos de graduado
Título de graduado escolar.
en educación secundaria e de bachareSuperación da proba de acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao medio ou superior, á formación profesional de grao medio ou
lato regulados na Lei orgánica 2/2006,
superior, ás ensinanzas deportivas de grao medio ou superior, ou ás ensinanzas artísticas superiores para maiores de dezanove anos, sempre que se acredite
do 3 de maio, de Educación.
algún dos seguintes requisitos:
 Real Decreto 127/2014, do 28 de
– Ter superadas todas as materias dos dous primeiros cursos da educación secundaria obrigatoria.
febreiro. Art. 17. 5
– Ter cursado un ciclo de grao medio e ter superado un número de módulos profesionais cuxa duración constitúa polo menos a terceira parte da duración total do ciclo formativo.
– Ter cursado un ciclo de grao superior e ter superado un número de módulos profesionais cuxa duración constitúa polo menos a terceira parte da duración
total do ciclo formativo.
– Ter superado polo menos 10 créditos ECTS das ensinanzas artísticas superiores.
– Acreditar estudos estranxeiros que impliquen unha escolaridade equivalente á requirida no sistema educativo español para incorporarse ao terceiro curso
da educación secundaria obrigatoria.
– Ter superado todos os ámbitos do nivel I da educación secundaria obrigatoria para persoas adultas.
Títulos de bacharel elemental derivados dos plans de estudos anteriores á Lei 14/1970, do 4 de agosto.
Catro cursos completos do bacharelato por calquera dos plans de estudos anteriores á Lei 14/1970, de 4 de agosto, sen probas de conxunto ou sen reválida.
Cinco anos completos de bacharelato técnico ou laboral, sen probas de conxunto ou sen reválida.
Catro cursos completos de humanidades da carreira eclesiástica.
Certificado de estudos primarios derivado da Lei 17/07/1945 de educación primaria, e da Lei 21/12/1965, de reforma da educación primaria.
Acreditación ante o órgano competente da comunidade autónoma correspondente, de ter cumprido no seu día as condicións para a obtención do certificado de
Estudos Primarios derivado da Lei 17/07/1945 de Educación Primaria e da Lei 21/12/1965 de Reforma da Educación Primaria.
Superación da proba de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos.

