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• Poderase repetir un mesmo curso unha soa vez e
máximo dúas veces dentro da mesma etapa.

• Cando esta 2ª repetición deba producirse en 3º ou 4º
curso, prolongarase o límite de idade (ata os 19 anos).

Repetición

•Excepcionalmente poderase repetir 4º ESO dúas

veces se non se repetiu nos anteriores cursos da

etapa.

Repítese curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias

que sexan Lingua Galega e Literatura/ Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas

de forma simultánea.

Hay casos excepcionais.

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO

consideraranse como materias distintas.



• Ao superar todas as materias cursadas na ESO ou se 
teña unha avaliación negativa en 2 materias como 
máximo, sempre e cando non sexan simultánemente
Lingua Galega e Literatura / Lingua Castelá e 
Literatura, e Matemáticas.

Titulación
• Sen prexuízo do anterior, para obter o título será 

necesario que o equipo docente considere que o 

alumno ten acadados os obxectivos da etapa e 

adquiridas as competencias correspondentes.

Se non obtés o título  recibes unha CERTIFICACIÓN con carácter oficial 

e validez en toda España. Segundo determine a Administración educativa 

poderá obter convalidación dalgunha parte da proba de acceso a ciclos de 

grao medio ou das probas de obtención do título de graduado en ESO. 



Cálculo da nota media

• É a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias
cursadas na etapa, expresada nunha escala de 1 ó 10 con dúas cifras decimais,
redondeada á milésima máis próxima e, no caso de equidistancia, á superior.

• A estes efectos, a situación de "non presentado" (NP) na avaliación
extraordinaria equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma
materia en proba ordinaria.

Matrícula de honra

• O alumnado que despois da avaliación ordinaria de xuño de 4º curso obtivera
unha media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de
Matrícula de Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non
superior ó 5% ou fracción resultante superior a quince do conxunto do
alumnado matriculado no centro educativo no cuarto curso.



Ao final da etapa entregarase ao teu pai, nai ou titor/a legal un
CONSELLO ORIENTADOR que incluirá:

 Unha proposta do itinerario máis adecuado a seguir.

 Informe do logro dos obxectivos da etapa e adquisición das
competencias clave correspondentes.





a) Formación profesional básica.
• Para acceder: principalmente entre 15 e 17 anos 



b) Cursar a ESO por Adultos (E.S.A.)
• Para acceder:

• Maior de 18 anos.

• Maior de 16 anos + contrato laboral / deportista de alto rendemento / 

enfermidade ou impedimento físico.

• Outras condicións.

• Convalidan materias xa aprobadas na ESO ordinaria.

• Duran dous anos. 

• 3 ámbitos de coñecemento con carácter modular. 

a) Formación profesional básica.
• Para acceder: principalmente entre 15 e 17 anos. 



a) Formación profesional básica.
• Para acceder: principalmente entre 15 e 17 anos. 

MODALIDADES:

• Presencial.

• Semipresencial.

• A distancia. 

b) Cursar a ESO por Adultos (E.S.A.)
• Para acceder:

• Maior de 18 anos.

• Maior de 16 anos + contrato laboral / deportista de alto rendemento / 

enfermidade ou impedimento físico.

• Outras condicións.

• Convalidan materias xa aprobadas na ESO ordinaria.

• Duran dous anos. 

• 3 ámbitos de coñecemento con carácter modular. 



Módulos 3 e 4 (equivalente a 3º e 4º ESO).
 Débese ter todo aprobado en 1º e 2º ESO.

 Un curso académico:
 Módulo III  de outubro a xaneiro.

 Módulo IV  de febreiro a xuño.

Horario no centro:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

16:15 – 17:05 Científico Comunicación Comunicación Científico

17:05 – 17:55 Científico Comunicación Comunicación Científico

RECREO

18:00 – 18:45 Científico Sociais Inglés Comunicación Científico

18:45 – 19:30 Científico Sociais Sociais Inglés

19:30 – 20:15 Científico Titoría Sociais



Cada módulo organízase en 3 ámbitos DE COÑECEMENTO:



c) Preparación da proba libre de obtención del título ESO
• Requisito: ter 18 anos ou máis no momento da proba. 

• 3 ámbitos de coñecemento.

b) Cursar a ESO por Adultos (E.S.A.)
• Para acceder:

• Maior de 18 anos.

• Maior de 16 anos + contrato laboral / deportista de alto rendemento / 

enfermidade ou impedimento físico.

• Outras condicións.

• Convalidan materias xa aprobadas na ESO ordinaria.

• Duran dous anos. 

• 3 ámbitos de coñecemento con carácter modular. 

a) Formación profesional básica.
• Para acceder: principalmente entre 15 e 17 anos. 



d) Proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio (F.P.)
• Requisito: 17 anos ou cumprilos ao longo do 2019.



d) Proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio (F.P.)
• Requisito: 17 anos ou cumprilos ao longo do 2019.

A proba consta de 3 partes:

https://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual



d) Proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio (F.P.)
• Requisito: 17 anos ou cumprilos no ano académico.

e) Outras opcións formativas:
• Formación Profesional para o Emprego  xestionados por SEPE.

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

• Aula Mentor  maiores de 18 anos.

• Formación específica non regrada.

f) Mercado Laboral (a partir de 18 anos).

• Entre 16 e 18 años  autorización paterna.

ACREDITACIÓN DA EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Requisitos:

- Nacionalidade española.

- 18 anos (nivel 1) e 20 anos (niveis 2 e 3).

- Experiencia laboral e/ou formación relacionada coas 

competencias profesionais que se queiran acreditar.



d) Proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio (F.P.)
• Requisito: 17 anos ou cumprilos no ano académico.

e) Outras opcións formativas:
• Formación Profesional para o Emprego  xestionados por SEPE.

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

• Aula Mentor  maiores de 18 anos.

• Formación específica non regrada.

g) Oposicións

f) Mercado Laboral (a partir de 18 anos).

• Entre 16 e 18 años  autorización paterna.







a) Bacharelato



a) Bacharelato

Estas ensinanzas pódense cursar por vía 

presencial, semipresencial e a distancia.

3 modalidades: Artes, Humanidades e CCSS, e Ciencias.



a) Bacharelato

PARA CALQUERA MODALIDADE:

1º BACHARELATO

MATERIAS h/semana

Lingua Castelá e Literatura I 3

Lingua Galega e Literatura I 3

1ª Lingua Estranxeira I (Inglés) 3

Filosofía 3

Educación Física 2

2º BACHARELATO

MATERIAS h/semana

Lingua Castelá e Literatura II 3

Lingua Galega e Literatura II 3

1ª Lingua Estranxeira II (Inglés) 3

Historia de España 3



a) Bacharelato

No noso centro

BACHARELATO DE 

CIENCIAS

BACHARELATO DE 

CIENCIAS SOCIAIS 

E HUMNAIDADES



Bacharelato de CIENCIAS no IES ASOREY



Bacharelato de HUMANIDADES y CCSS

no IES ASOREY



1) Vai depender dos estudos que fagamos nun futuro e da RAMA 
DE COÑECEMENTO a que pertencen:



2) Van a influír as MATERIAS ESPECÍFICAS que precisemos para
acceder aos estudos que queremos. Por exemplo, na Universidade:



2) Van a influír as MATERIAS ESPECÍFICAS que precisemos para
acceder aos estudos que queremos. Por exemplo, na Universidade:









3) Se despois do Bacharelato tes pensado facer un Ciclo de Grao
Superior, tamén inflúe a modalidade e, incluso, as materias:













4) As MEDIAS DE CORTE da Universidade:



4) As MEDIAS DE CORTE da Universidade:







4) As MEDIAS DE CORTE da Universidade:





4) As MEDIAS DE CORTE da Universidade:



b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato



b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato

Organizados en módulos

• Formación e Orientación Laboral.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Formación en centros de traballo.

• Formación profesional específica.



b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato

O módulo Formación en centros de traballo:

 Prácticas nunha empresa durante 3 meses. Non remunerado.

 É preciso superar todos os módulos do ciclo para poder facelo. 

 Pódese convalidar se se acredita polo menos un ano de traballo no sector. 

 Hai bolsas de desprazamento. 



 AVALIACIÓN:



 Familias profesionales – F.P. en Galicia:



Actividades físicas e deportivas

 CM Condución de actividades físico-
deportivas no medio natural.

Administración e xestión

 CM Xestión administrativa.

Agraria

 CM Aproveitamento e conservación 
do medio natural

 CM Produción agroecolóxica

 CM Produción agropecuaria

 CM Xardinaría e floraría

Artes gráficas

 CM Impresión gráfica

 CM Preimpresión dixital

Comercio e marketing

 CM Actividades comerciais

Edificación e obra civil

 CM Obras de interior, decoración e 
rehabilitación

Electricidade e electronica

 CM Instalacións de 
telecomunicacións

 CM Instalacións eléctricas e 
automáticas

Fabricación mecánica

 CM Mecanizado

 CM Soldadura e caldeiraría

Hostalaría e turismo

 CM Cociña e gastronomía

 CM Servizos en restauración

Imaxe e son

 CM Vídeo disc-jockey e son

Imaxe persoal

 CM Estética e beleza

 CM Peiteado e cosmética capilar

Informática e comunicacións

 CM Sistemas microinformáticos 
e redes



Industrias alimentarias

 CM Aceites de oliva e viños

 CM Elaboración de produtos
alimentarios

 CM Panadaría, repostaría e 
confeitaría

Instalación e mantemento

 CM Instalacións de produción de 
calor

 CM Instalacións frigoríficas e de 
climatización

 CM Mantemento electromecánico

Madeira, moble e cortiza

 CM Carpintaría e moble

 CMInstalación e amoblamento

Marítimo-pesqueira

 CM Cultivos acuícolas

 CM Mantemento e control de 
maquinaria de buques e 
embarcacións

 CM Navegación e pesca de litoral

 Industrias alimentarias

 CM Aceites de oliva e viños

 CM Elaboración de produtos
alimentarios

 CM Panadaría, repostaría e confeitaría

 Instalación e mantemento

 CM Instalacións de produción de calor

 CM Instalacións frigoríficas e de 
climatización

 CM Mantemento electromecánico

Madeira, moble e cortiza

 CM Carpintaría e moble

 CMInstalación e amoblamento

Marítimo-pesqueira

 CM Cultivos acuícolas

 CM Mantemento e control de 
maquinaria de buques e embarcacións

 CM Navegación e pesca de litoral

Química

 CM Operacións de laboratorio



Sanidade

 CM Coidados auxiliares de 
enfermaría

 CMS Farmacia e parafarmacia

Seguridade e medio ambiente

 CM Emerxencias e protección civil

Servizos socioculturais e á 
comunidade

 CM Atención a persoas en situación 
de dependencia

Téxtil, confección e pel

 CM Confección e moda

Transporte e mantemento de 
vehículos

 CM Carrozaría

 CM Electromecánica de vehículos 
automóbiles

 CM Mantemento de estruturas de 
madeira e moblaxe de embarcacións
de recreo



 MODALIDADES:

•Matrícula por curso completo.

•Horario matutino.

•Asistencia obrigatoria.

•Duración: 2000 h – dous cursos.

Ordinaria

• Matrícula parcial / modular.

• Horario vespertino. 

• Modalidades: 

• Presencial

• A distancia.

• Dual

• Duración: 2000 h – dous cursos ou máis.

Réxime de 
adultos



b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato

ACCESO

GRUPO A: título ESO  70% prazas.

GRUPO B: título FP Básica  20% prazas.

GRUPO C: proba de acceso  10% prazas.

PREINSCRIPCIÓN ONLINE: finais de xuño.



b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato

NO NOSO CENTRO:

 Ciclo Medio de Xestión administrativa.

 Ciclo Medio de Instalacións de telecomunicacións.



CICLO MEDIO: INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:45 - 9:35
Equipamentos 

Informáticos
Megafonía Electrónica

Equipamentos 

Informáticos
Megafonía

9:35 - 10:25
Equipamentos 

Informáticos
Megafonía Electrónica

Equipamentos 

Informáticos
Megafonía

10:25 - 10:45 RECREO

10:45 - 11:35
Formación e 

Orientación Laboral
Megafonía Electrónica

Formación e 

Orientación Laboral
Megafonía

11:35 – 12:25 Electrónica Electrónica
Formación e 

Orientación Laboral

Instalacións 

Eléctricas Básicas

Equipamentos

Informáticos

12:25 – 12:45 RECREO

12:45 - 13:35 Electrónica Radiocomunicacións
Instalacións Eléctricas

Básicas
Radiocomunicacións

Formación e 

Orientación Laboral

13:35 – 14:25 Electrónica Radiocomunicacións
Instalacións Eléctricas

Básicas
Radiocomunicacións

Instalacións 

Eléctricas Básicas

16:15 – 17:05
Instalacións 

Eléctricas Básicas
Electrónica

17:05 – 17:55
Instalacións 

Eléctricas Básicas
Electrónica

17:55 – 18:45
Instalacións Eléctricas

Básicas
Electrónica

EXEMPLO DE HORARIO DUN ALUMNO DE 
1º DE CICLO MEDIO DE TELECOMUNICACIÓNS

NO IES FRANCISCO ASOREY



CICLO MEDIO: XESTIÓN ADMINISTRATIVA



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:45 - 9:35 Inglés Técnica Contable Compravenda
Formación e 

Orientación Laboral

Formación e 

Orientación Laboral

9:35 - 10:25 Inglés Técnica Contable Inglés Inglés
Formación e 

Orientación Laboral

10:25 - 10:45 RECREO

10:45 - 11:35

Tratamento

Informático da 

Información

Compravenda Técnica Contable

Tratamento

Informático da 

Información

Inglés

11:35 – 12:25

Tratamento

Informático da 

Información

Formación e 

Orientación 

Laboral

Tesouraría

Tratamento

Informático da 

Información

Inglés

12:25 – 12:45 RECREO

12:45 - 13:35 Técnica Contable

Tratamento

Informático da 

Información

Tratamento

Informático da 

Información

Tesouraría

Tratamento

Informático da 

Información

13:35 – 14:25 Técnica Contable

Tratamento

Informático da 

Información

Tratamento

Informático da 

Información

Tesouraría

Tratamento

Informático da 

Información

16:15 – 17:05 Compravenda Tesouraría

17:05 – 17:55 Compravenda Tesouraría

17:55 – 18:45 Compravenda Tesouraría

EXEMPLO DE HORARIO DUN ALUMNO DE 
1º DE CICLO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN

NO IES FRANCISCO ASOREY



F.P. básica



 Grao Medio de Formación Profesional  título de Técnico de FP

 Grao Superior de Formación Profesional  título de Técnico Superior de FP.

Con estes TÍTULOS podemos acceder a BACHARELATO 

e só sería preciso cursar as seguintes materias: 



c) Ensinanzas de réxime especial

b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato



1. IDIOMAS:

 Escola Oficial de Idiomas. 

 Acceso con 16 anos. Excepcionalmente con 14 anos 
para cursar un idioma distinto ao da E.S.O.

2. DEPORTIVAS:

 Para acceder a Grao Medio:  

 Título ESO + proba específica ou acreditar méritos deportivos.

 Outras opcións:

 Sen título ESO: 17 anos + proba específica + proba de madurez.

 Substituír a proba de acceso pola proba de acceso a FP para maiores
de 17 anos.

 Saídas:

 BACHARELATO.

 Grao superior: bacharelato + título Grao Medio
+ proba específica.



 ENSINANZAS DEPORTIVAS:

➔ Técnico deportivo en Esquí Alpino

➔Técnico deportivo en Esquí de Fondo

➔Técnico deportivo en Snowboard

➔Técnico deportivo en Fútbol

➔Técnico deportivo en Fútbol Sala

➔Técnico deportivo en Atletismo

➔Técnico deportivo en Baloncesto

➔Técnico deportivo en Balonmán

➔Técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo

➔Técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre

➔Técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo

➔Técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo

➔Técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo

➔Técnico deportivo en Vela con Aparello Libre

➔Técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal

➔Técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas

➔Técnico deportivo en Piragüismo de Augas Bravas

➔Técnico deportivo en Piragüismo Guía Recreativo de Augas Bravas



3. ARTÍSTICAS:



3. ARTÍSTICAS:



3. ARTÍSTICAS:

3.1. Ensinanzas artísticas elementais:

 Música (entre 8 e 14 anos)

 Danza

3.2. Ensinanzas artísticas profesionais:

 Música

 Danza

 Artes plásticas e deseño:

 GRAO MEDIO

 Acceso: título ESO + proba específica

 Sen título ESO: 17 anos + proba específica + proba de madurez

 Substituír a proba de acceso pola proba de acceso a FP para maiores 
de 17 anos. 

 GRAO SUPERIOR

3.2. Ensinanzas artísticas superiores = Grao Universitario

Proba de acceso.

Duran 4 cursos

Certificado de estudos elementais

Proba específica

Duran 6 cursos

Titulo profesional de música / danza  Acceso: Bacharelato

S
e

n
tí

tu
lo

E
S

O



Título de Técnico das Ensinanzas Profesionais de Música ou de Danza

Con este TÍTULO podemos acceder a BACHARELATO 

e só sería preciso cursar as seguintes materias: 



http://www.edu.xunta.gal/portal/node/2535



c) Ensinanzas de réxime especial

b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato

d) Forzas e corpos de seguridade 
(non hai acceso a todos)





c) Ensinanzas de réxime especial

b) Ciclos de Formación Profesional (F.P.) de Grao 

Medio

a) Bacharelato

d) Forzas e corpos de seguridade
(non hai acceso a todos)

e) Mesmas opcións que se non tivese o título ESO.



 Premio extraordinario de la ESO.

 Premio extraordinario de Bacharelato.

 Bolsas da Fundación Amancio Ortega para estudar 1º de
Bacharelato en Canadá ou EEUU.

 Bolsas para estudos post-obrigatorios:

 Bacharelato.

 Ciclo Medio.

 FP Básica.

 …

 Axudas económicas para Formación en Centros de Traballo
(FCT) de FP.

 ….



Consulta a web do centro, nela contamos cun test de orientación 
vocacional. 

http://www.iesfranciscoasorey.es/orientacion.html



 Ministerio de Educación, Cultura e Deporte:

https://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas.html

 Forzas Armadas:

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ 

 Formación Profesional en Galicia:

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

 Ensinanzas especiais e adultos en Galicia:

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/eea

Tamén se recomenda

visitar o blog de MÓNICA

DIZ ORIENTA, o cal foi

consultado para a

elaboración desta

presentación:

https://monicadizorienta.

blogspot.com/
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