


PARA 
QUEN?

Alumnado

Comunidade
educativa: 

Profesorado, 
orientadores, 

…

Sociedade en 
xeral

Nais e pais



En momento de transición entre o
ensino medio e o acceso a estudos
de carácter universitario.

Cambios significativos que
probablemente, condicionarán o
seu futuro e estenderanse ao longo
da súa vida laboral.



Para que, a través do logro dos
mellores resultados académicos, os
hoxe estudantes, poidan achegar
mañá o mellor de se mesmos como
persoas traballadoras.

Profesorado,mestres/as,
educadores/as, orientadores/as que
participan na toma de decisións
destes estudantes.



Porque o proceso educativo é
unha tarefa común. A educación é
una responsabilidade compartida.

Coñecen aos seus fillos e os seus
intereses e aficións.

Porque no ensino inciden moitos
factores familiares.



Porque o ensino favorece a
formación de cidadáns cultos e
libres .

Porque do acerto na elección dos
seus estudos, dependerá o
benestar futuro do país.



Unha guia necesaria

Porque os datos
que interesan para
esta toma de
decisión, é moi
variada, complexa e
procede de diversas
fontes que non
sempre resultan tan
accesibles como sería
desexable.

E porque a
información universitaria
é moi dinámica e vén
marcada por un ritmo de
cambio acelerado
(propio das sociedades
actuais) que, obriga a
unha continua revisión e
adaptación ás
necesidades da
contorna.



NOVIDADES 

Engádese e actualízase as vías de comunicación coas
diferentes escolas e facultades (teléfonos, webs dos
centros educativos, correos electrónicos e direccións
físicas), o prezo medio orientativo dos estudos e a
modalidade (presencial ou virtual).



ORIENTACIÓN

Amplíase a información de cada grao cunha
presentación do mesmo e un apartado
relativo ao perfil de ingreso do alumnado
para ofrecer una imaxen axeitada de cada un
dos estudos contemplados.
Recóllense as materias de cada titulación
(optativa, obrigatoria ou de formación
básica), e o trimestre no que se imparte.



INDICADORES

Para coñecer o grao de esixencia e
dificultade de cada un dos estudos,
facilítanse indicadores de avaliación,
éxito, rendemento, eficiencia, gradación
abandono (o primeiro ano e abandono
dos estudos), número de prazas
ofertadas, nota de corte e inserción
laboral.



AXUDAS AO ESTUDO

Incorpóranse novidades sobre bolsas,
axudas e premios convocadas polas
universidades do SUG, as cales,
recolléronse nun un novo epígrafe. Con
todo, indícase na propia guía que para
coñecer a oferta completa, debe acudirse
aos portais de cada unha das
universidades convocantes.



Actualizacións

Revisión e actualización das principais direccións
de interese e das referencias normativas, para
que os consultores poidan acudir a fontes
directas e ampliar a información que se requira.
Engádese a información relativa ás
modificacións, actualización e aclaración do
proceso de admisión e matrícula. Neste sentido,
inclúense as novidades con respecto ás
reclamacións ás cualificacións ABAU.



NO FUTURO

A realidade universitaria é cambiante e require
actualizacións constantes, pero tamén debe ser
considerado o esforzo tanto material como
humano que conleva este tipo de traballo. Por
iso, as futuras actualizacións desta guía
realizaranse xa únicamente en versión dixital, a
cal estará dispoñible no portal da consellería de
Cultura, Educación e Universidade,
www.edu.xunta.es.



Agardamos que sexa de utilidade, e 
contribúa a un mellor coñecemento do 

labor que diariamente estamos a 
desenvolver. 

¡MOITAS                            GRACIAS!


