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Introducción 

 
Con esta guía preténdese facilitar a toma de decisión vocacional no 

alumno; debemos tomar decisións tendo en conta os intereses, gustos, aptitudes, 

características de personalidade, estilos de aprendizaxe… e confrontalos cas 

posibles alternativas de estudo e profesións ás que temos acceso. 

A guía estructúrase en tres apartados: 

- Coñecemento de un mesmo: analizar os nosos gustos, a nosa traxectoria, 

valorar as capacidades e aptitudes, a capacidade de esforzo, as nosas 

preferencias hacia o estudo e o traballo... 

- Coñecer as alternativas académicas e profesionais. 

- A toma de decisións de maneira responsable e tendo en conta o asesoramento 

e opinión de titores, orientador e a familia. 
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1. COÑECEMENTO DUN MESMO 

 
● AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES para o estudo  

Nome:................... Apelidos:..................................... Idade:........Curso:........ Data:........... 

 

1.- ¿Como valoras as calificacións obtidas nos teus estudos ata este momento? 

(malas, regulares, boas, moi boas)...................................................................................... 

 

2.- ¿Que materias che resultan máis fáciles? (por orde) 

..................................................................................................................................................... 

 

3.- ¿Que materias che resultan máis difíciles? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿En que materias sacas mellores notas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿En que materias sacas peores notas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.- Cando sacas boas notas, ¿a que é debido? 

 Ter capacidade para estudiar 

 Influe a sorte 

 Interese hacia a materia 

 Ter bos profesores 

 Outras:............................................................................................................................ 

 

7.- Cando sacas malas notas,¿a que é debido? 

 Ter mala capacidade para estudiar 

 Influe a mala sorte 

 Pouco interese pola tua parte 

 Mala sorte cos profesores 

 Outras:............................................................................................................................ 

 

8.- Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar (subliña as respostas 

axeitadas) 

 O método de estudo 

 O tempo de estudo 

 O esforzo e a constancia 

 O hábito lector 

 O interese polas aprendizaxes 

 

● OS MEUS INTERESES PROFESIONALES 

- Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPSA) 
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2. ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONALES 
   1.- SISTEMA EDUCATIVO 

 

 
 

MEC- O Sistema Educativo Español. Recollido da páxina: 

 http://www.mepsyd.es/educa/sistema-educativo/loe/files/sistema -educativo.pdf 
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2.- O BACHARELATO 

Para acceder ó bacharelato debes ter o título en E.S.O.  

O Bacharelato permite o acceso á Universidade mediante unha proba 

(PAAU) así como o acceso a Ciclos Formativos de grao Superior. 

En cada modalidade existen diferentes tipos de materias.  

Materias comúns, que pretenden aportarche unha formación xeral  

Materias propias da modalidade, coa intención de aportarche os coñecementos 

damodalidade elexida e prepararte para determinados estudos universitarios ou 

Formación Profesional Específica. (estudanse como mínimo 3 materias propias 

demodalidade por curso). 

Materias optativas,coa intención de conseguir unha formación máis especializada 

(escoller 1 das ofertadas polo centro).Ao superar o Bacharelato obtense un 

único título, que dará acceso ós Ciclos Formativos deGrao Superior ou á 

selectividade co fin de ir á universidade. 

 

 

BACHARELATOS

• CIENCIAS E TECNOLÓXIA

• HUMANIDADES E CCSS

• ARTES

Tipo de materias

• Lingua Castelá e Lit. I

• Lingua Galega e Lit. I

• Lingua estranxeira I

• Filosofía  e cidadanía

• Educación física

• Relixión/ Activ. Estudo

• C. para o Mundo Contemporáneo

Primeiro

• Lingua Castelá e Lit. II

• Lingua Galega e Lit. II

• Lingua estranxeira II

• Filosofía II

• Historia de España

Segundo

 COMÚNS:COMÚNS:

 PROPIAS DE MODALIDADEPROPIAS DE MODALIDADE

 OPTATIVASOPTATIVAS
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Título 

Profesional 

 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

PRIMEIRO

Ofertadas polo propio 
Centro 

(debe incluir segunda Lingua
Estranxeira e Tecnoloxías da 
Información e Comunicación)

 Matemáticas I
 Física-Química
 Debuxo técnico I

OPTATIVASOfertadas polo propio 
Centro

PROPIAS 
MODALIDADE

 Física
 Matemáticas II
 D. Técnico II

SEGUNDOCIENCIAS  INXEÑERÍACIENCIAS  INXEÑERÍA

SELECTIVIDADESELECTIVIDADE - Matemáticas II

- Física VINCULADAS

Elixir 1

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

PRIMEIRO

Ofertadas polo propio 
Centro 

(debe incluir segunda Lingua
Estranxeira e Tecnoloxías da 
Información e Comunicación)

 Matemáticas I
 Física-Química
 Bioloxía e Xeoloxía

OPTATIVASOfertadas polo propio 
Centro

PROPIAS 
MODALIDADE

 Bioloxía
 Química
 Matemáticas II/ 

Ciencias da Terra

SEGUNDOCIENCIAS DA SAÚDECIENCIAS DA SAÚDE

SELECTIVIDADESELECTIVIDADE - Bioloxía

- Química VINCULADAS

Elixir 1
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Título  

 
 
 
 

 

 Historia

 Latín I

 Grego I

Ofertadas  
polo Centro

HUMANID CC. SOC.

 Historia

 Matemáticas

 Economía

Ofertadas  polo 
Centro

 Xeografía

 Matemát. Apl.

 Economía e 
Org. Empresas

Ofertadas  polo 
Centro

 Latín II

 Hª da Arte 

 Grego II/ Hª
da Música

Ofertadas  polo 
Centro

CC SOCIAISHUMANIDADE

SELECTIVIDADE

- Latín

- Hª da Arte

- Xeografía

- Matem. Apl.

Elixir 1

HUMANIDADES E CC SOCIAIS

Elixir 1

SEGUNDOPRIMEIRO

Cultura       
audiovisual

 Debuxo
artísticoI/

técnico I

 Volume

Deseño

Hª arte

Técnicas exp.
gráfico-plástic.

(ESCOLLER 3)

Ofertadas  polo 
Centro

PLÁSTICAS ESCÉNICAS
 Análise musical

 Anatomía aplicada

 Artes escénicas

 Cultura audiovisual

Hª música e danza

Linguaxe musical

(ESCOLLER 3)

Ofertadas  polo 
Centro

Análise musical II

 Anatomía aplic.

Artes escénicas

Cultura audiovis.

Hª música danza

Linguaxe musical

Literat. Univer.

(ESCOLLER 3)

Ofertadas  polo 
Centro

Debuxo art. II

Debuxo téc. II 

Hº da arte

Deseño

Técnicas exp.
gráfico-plásticas

Cultura audiovis.
Volume
(ESCOLLER 3)

Ofertadas  polo 
Centro

ESCÉNICASPLÁSTICAS

SELECTIVIDADE

- Debuxo artíst.

- Hª da Arte

-Materias comúns

- 3 materias entre  
modalidade i 
optativas pero 2 son 
obrigatorias

Elixir 1

ARTES

Elixir 1

SEGUNDOPRIMEIRO
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Tendo en conta a carreira/carreiras ou CFGS que quero facer debo 

seleccionar o bacharelato con maior vinculación para ese ou eses estudos: Ex. “quero 

estudar medicina, o bacharelato con maior vinculación é o de Ciencias e Tecnoloxía polo 

itinerario de “Ciencias da saúde”. 

 

Se non é vinculante a ningún bacharelato, escolle o que che resulte máis fácil. 

Quero facer “Traballo Social”, aínda que está relacionado con Ciencias Sociais, non é 

vinculante a ningún bacharelato, entón escollo o bacharelato que me resulta máis fácil 

polo que é máis probable que obteña unha maior nota media.  No acceso ós graos 

Universitarios terán en conta as materias que fagas na fase específica (que é 

voluntaria) na selectividade. Xa non se ten en conta a modalidade e itinerario senón as 

materias en concreto segundo a titulación universitaria que queiras estudar.  

 

Para acceder a estudios universitarios é necesario superar unhas probas de 

acceso , as PAAU. Esta nota tería un valor do 40 % da nota final de prioridade na 

admisión das diferentes carreiras. O restante 60% proporcionarao a nota media do 

bacharelato. 

 

Para maior información sobre as PAAU podedes consultar as seguintes páxinas 

web: 

www.cesga.es/ciug   (información sobre as probas) 

http://ciug.cesga.es/PDF/ponderaciones1213.pdf 

www.selectividad.tv/   (problemas resoltos de selectividade) 

 
 

Estudos de Grao ós que se pode acceder dende os diferentes bacharelatos  

 

CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 

Inxeñería 
 Matemáticas  

 Arquitectura  

 Enxeñería  en tecnoloxías industriais  

 Enxeñería  química 

 Enxeñería informática 

 Enxeñería en organización industrial 

 Enxeñería forestal e do medio natural 

 Química  

 Física  

 CC do Mar 

 Ciencia e tecnoloxía dos alimentos  

 Administración e dirección de empresas  

 Economía  

 I T Aeronáutica  

 Bioloxía  

 Estadística  

 … 

http://www.cesga.es/ciug
http://www.selectividad.tv/
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Ciencias da saúde 
 Odontoloxía  

 Óptica e optometría 

 Enfermería  

 Farmacia  

 Fisioterapia  

 Medicina (6 cursos) 

 Podoloxía  

 Veterinaria (5 cursos) 

 Psicoloxía 

 Actividad física y deporte 

 Nutrición humana e dietética 

 Ciencias biomédicas 

 Terapia ocupacional 

 Biología 

 Química 

 Física 

 Matemáticas 

 Ciencias ambientales 

 Ciencias del mar 

 Ciencia y tecnología de los alimentos 

 … 

 

HUMANIDADES E CC. SOCIAIS 

Humanidades 
 Filoloxía Clásica 

 Historia  

 Lingua e literatura Española 

 Lingua e literatura Galega 

 Lingua e literatura Inglesa 

 Lenguas e literaturas Modernas  

 … 

Ciencias Sociais 
 Turismo 

 Traballo social 

 Xornalismo 

 Pedagoxía 

 Dereito 

 Ciencias políticas e da administración 

 Administración e dirección de empresas 

 Comunicación audiovisual 

 Publicidade e relacións públicas  

 Economía  

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 Educación física e deporte  

 Psicología 

 Relacións internacionais 

 Socioloxía 
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 Educación social 

 Antropología 

 Logopedia 

 Marketing 

 Criminoloxía 

 … 

ARTES 
 Belas Artes  

 Comunicación Audiovisual  

 Cine 

 Biblioteconomía e documentación  

 Historia a Arte  

 … 

 

Os estudos de Grao constan de 4 cursos, agás medicina, arquitectura e veterinaria. 

 

Podes atopar máis información sobre estudos universitarios en: 

Universidade de Vigo: http://www.uvigo.es/ 

Universidade de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/ 

Universidade de Coruña: http:www.udc.es/ 

 

 

   CENTROS DE OURENSE QUE IMPARTEN BACHARELATOS 
CENTROS BACHARELATOS 

IES 12 DE OUTUBRO 

 
•C. da Naturaza e da Saúde. 

•Tecnoloxía 
● Humanidades e C. Sociais 

IES A CARBALLEIRA •C. da Naturaza e da Saúde e Tecnoloxía 

•Humanidades e C. Sociais 
IES A FARIXA •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Tecnoloxía. 
IES AS LAGOAS •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 
IES EDUARDO BLANCO AMOR •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 
IES JULIO PRIETO NESPEREIRA •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 
IES O COUTO •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 
IES PORTOVELLO •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 

● Artes 
IES RAMÓN OTERO PEDRAYO •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 
IES UNIVERSIDADE LABORAL •Humanidades e C. Sociais. 

•Tecnoloxía. 

•Arte 

 
IES XESÚS FERRO COUSELO •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 
CARDENAL CISNEROS •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 

http://www.uvigo.es/
http://www.usc.es/
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DIVINA PASTORA •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais 
Mª AUXILIADORA (SALESIANOS) •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais. 

•Tecnoloxía. 
PADRE FEIJOO ZORELLE •C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais. 
MARISTA SANTA MARÍA  •C. da Naturaza e da Saúde 

● Tecnolóxico 

•Humanidades e C. Sociais. 
 

SANTA TERESA DE JESÚS 

(CARMELITAS) 

•C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais. 

•Tecnoloxía. 
SEMINARIO MENOR MARÍA 

INMACULADA 
•C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais. 
 

CPR LITOCENTRO 
•C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais. 

•Tecnoloxía. 
 

CPR LUIS VIVES 
•C. da Naturaza e da Saúde. 

•Humanidades e C. Sociais. 

•Tecnoloxía. 

 

 

3.- OS CLICLOS FORMATIVOS 
 

O título da E.S.O permíteche acceder a un Ciclo Formativo de Grao 

Medio (CM) co que poderás entrar no mundo laboral. 

 

 

 

 

 

OS CICLOS FORMATIVOS

CICLOS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRAO MEDIO (CM) e  SUPERIOR 

(CS)

DOUS ANOS DE DURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO. (FCT).
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FAMILIAS
PROFESIONALES

 Actividades agrarias

 Actividades físicas e deportivas

 Actividades marítimo-pesqueiras

 Administración

 Artes gráficas

 Comercio e marketing

 Comunicación, imaxe e son.

 Edificación e obra civil.

FAMILIAS
PROFESIONALES

 Electricidade e electrónica

 Fabricación mecánica

 Hostelería e turísmo.

 Imaxe persoal.

 Industrias alimentarias.

 Informática.Informática.

 Madeira e moble.

 Mantemento de vehículos Autopropulsados.
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CCCIIICCCLLLOOOSSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOOSSS   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   DDEE  GGRRAAOO  MMEEDDIIOO  ((CCMM))  

EE  GGRRAAOO  SSUUPPEERRIIOORR  ((CCSS))  EEENNN   OOOUUURRREEENNNSSSEEE   

(actualizados 2012/2013) 
 

IIEESS  1122  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  

CM Instalacións eléctricas e automáticas 

CM Mecanizado 

CM Peiteado e cosmética capilar 

CM Estética persoal decorativa 

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados 

CS Programación da produción en fabricación mecánica 

CS Estética integral e benestar 
 

IIIEEESSS   AAA   CCCAAARRRBBBAAALLLLLLEEEIIIRRRAAA   

CM Coidados auxiliares de enfermería 

CM Sistemas microinformáticos e redes 

CS Administración de sistemas informáticos en rede 

CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 

CS Dietética 

CS Laboratorio de diagnóstico clínico 

CS Saúde ambiental 
 

CCIIFFPP  AA  FFAARRIIXXAA  

CM Instalacións de telecomunicacións 

CS Animación de actividades físicas e deportivas 

FAMILIAS
PROFESIONALES

 Mantemento de servicios á produción.

 Química.

 Sanidade.

 Servicios socioculturais e á comunidade.

 Téxtil, confección e pel.

 Vidro e cerámica.
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CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos 

CS Mantemento electrónico 

CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 

CS Proxectos de edificación 

CS Guía, información e asistencia turísticas 

CS Proxectos de obra civil 

CS Axencias de viaxes e xestión de eventos 
 

IIEESS  PPOORRTTOOVVEELLLLOO  

CM Xestión administrativa 

CM Comercio 

CM Atención a persoas en situación de dependencia 

CS Administración e finanzas 

CS Secretariado 

CS Xestión comercial e marketing 

CS Educación infantil 

CS Integración social 
 

IIEESS  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  LLAABBOORRAALL  

CM Carrozaría 

CM Electromecánica de vehículos automóbiles 

CM Instalacións frigoríficas e de climatización. 

CS Automoción 

CS Mecatrónica industrial 
 

 

CCPPRR  GGAAPP  

CM Xestión administrativa 

CM Sistemas microinformáticos y redes 

CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos 

CS Administración e finanzas 

CS Sistemas de telecomunicación e informáticos 

CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 

CS Administración de sistemas informáticos 
 

CCPPRR  RRAAMMÓÓNN  MMAARRÍÍAA  DDEELL  VVAALLLLEE--IINNCCLLÁÁNN  

CM Xestión administrativa 
 

CCPPRR  SSAANN  MMAARRCCOOSS  

CM Farmacia 

CS Prótese dental 

CS Higiene bucodental 
 

CCPPRR  SSAANN  MMAARRTTÍÍNN  

CM Xestión administrativa 
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CM Coidados auxiliares de enfermaría 
 

CCPPRR  SSAANNTTOO  CCRRIISSTTOO  

CM Xestión administrativa 

CM Comercio 

CM Farmacia e parafarmacia 

CM Coidados auxiliares de enfermaría 
 

Para acceder a CF de Grao Medio sen acadar o título de Educación Secundaria 

Obligatoria, debes de reunir uns requisitos:  

- ter cumplidos 17 anos 

- Facer unha proba que consta de dúas partes: unha de carácter 

sociocultural e outra de carácter científico-técnico. 

PPaarraa  mmaaiioorr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  CCiiccllooss  FFoorrmmaattiivvooss  ccoonnssuullttaarr  aa  ppááxxiinnaa  wweebb::      

hhttttpp//wwwwww..eedduu..xxuunnttaa..eess//ffpp//  
http/:www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm 
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4.- OS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 

 Se non acadas o título da E.S.O. podes facer un PCPI (Programa de 

Cualificación Profesional Inicial) 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                                 

COLEXIO DIVINO MAESTRO                       Guía de Orientación académico-profesional 2012-2013 

María del Carmen Fernández Dopazo 19 
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  CCEENNTTRROOSS  DDEE  OOUURREENNSSEE  QQUUEE  IIMMPPAARRTTEENN  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  

CCUUAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IINNIICCIIAALL  ((PPCCPPII))  
CONCELLO CENTRO EDUCATIVO ENSINANZAS TELÉFONOS 

Ourense IES 12 de Outubro - Fabricación mecánica 988213722 

Ourense IES A Carballeira - Informática 988221312/ 

988240025 

Ourense IES A Farixa - Instalacións electrotécnicas e de 

telecomunicacións 

- Asistencia en actividades e instalacións 

deportivas 

988236552 

Ourense IES Universidade 

Laboral 

- Mantemento de vehículos 

 

988226304 

Ourense Vilamarín - - Produccións agrícolas 

- Cociña 

988286013 

Ourense San Martín ( p.c.) -Informática 

-Servicios administrativos 

  988221990 

Ourense Santo Cristo (p.c.) - Peiteado 988220588 

Ourense 

 

Valle Inclán (p.c.) 

 

- Servicios administrativos 

- Revestimento de obra 

988366214 

 

Ourense EPA Ourense Imparte modulo voluntario 988243834 

Ourense 

 

Portovello -Limpeza de edificios, locais e moblaxe 

-Servizos administrativos 

 

988224420 

Ourense CEE Miño Xardinaría e Viveirismo 988238550 

 

 

Máis información en: 

http:www.edu.xunta.es/fp/pcpi.htm 
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55..--OOSS  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  RRÉÉXXIIMMEE  EESSPPEECCIIAALL  
 

• ENSINANZAS ARTÍSTICAS 

 

  Artes Plásticas e Deseño 

  

 As ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño teñen unha estrutura semellante á da 

Formación Profesional Específica e comprende un conxunto de Módulos Profesionais cunha 

formación teórico-práctica e dunha duración que estará en función da naturaza da competencia 

profesional característica do título correspondiente. 

 Accédese mediante o título de graduado en E.S.O. ou equivalente ademáis de 

superar a proba específica que consta de 3 exercicios: 

 

1º: desenvolver por escrito un tema sobre artes plásticas e coñecementos histórico-artísticos. 

2º: facer debuxos e bosquexos sobre un tema proposto para a súa posterior aplicación. 

3º: ejecución con bosquexos e debuxos realizados no exercicio 2º.  

 

 En Ourense: 

Escola de Arte Antonio Failde 
Av. Da Universidade s/n 32005. Ourense. 

- Ciclo Medio de Ebanistería artística. 

- Ciclo Superior de Diseño de interiores. 

- Ciclo Superior de Ilustración. 

- Ciclo Superior de Diseño gráfico. 

- Ciclo Superior de Fotografía artística. 

 

  

 En Allariz: 

Centro autorizado de artes plásticas e deseño Felicidad Duce 
     -     Diseño de moda. 

      -     Estilismo de indumentaria. 

      -     Modalismo de indumentaria. 

       

 
D.O.G. nº 195 - 8.10.2010 establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores 

de grado en diseño na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso a dito grao 

 

EEnnssiinnaannzzaass  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  MMúússiiccaa  ee  DDaannzzaa  

 

Ensinanza de Música: 
- Para iniciar os estudos de grao medio será preciso superar unha proba. Non hai límite 

de idade no acceso ó grao medio. 

 

Proba de acceso ó 1º curso: 

realizarase nunha convocatoria anual no mes de xuño para o acceso a 1º grado 

elemental ou para 1º grado profesional. O centro publicará con anterioridade á 

matrícula o número de vacantes por cada especialidade. A proba terá dúas partes: A. 

Especialidades instrumentais e B. Canto. 
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Anteriormente a isto, no mes de abril, farase un curso preparatorio no que se 

ofertarán sobre 50 prazas. 

Así mesmo, no mes de setembro, levaranse a cabo as probas de acceso a todos os 

cursos menos ós 1º. 

 

 En Ourense: 

Conservatorio de Música Profesional de Ourense 
Grao Medio de: Frauta traveseira, Óboe, Clarinete, Fagot, Saxofón, Trompa, Trompeta, 

Trombón, Tuba, Violín, Violonchelo, Contrabaixo, Piano, Acordeón, Guitarra, Percusión, Gaita, 

Canto, Instrumentos de Puga, Clave. 

 

Enseñanzas de Danza: 
 Son de dous tipos: regradas e non regradas. 

As ensinanzas regradas poden cursarse en conservatorios de danza ou centros autorizados e 

clasifícanse en grao elemental, profesional e superior. As ensinanzas non regradas cúrsanse en 

Escolas de danza. 

 

 En Ourense: 

ESDA Nati Fleta 
- Danza Clásica, Española e Contemporánea-. 

 

Arte dramática:    
 Condicións de acceso aos estudios superiores de arte dramática: 

- Título de bacharelato ou equivalente e superar unha proba específica para cada 

especialidade ou ter superado a proba de acceso á univesidade para mayores de 25 

anos, a isto hai que sumarlle a proba específica. 

- Tendo pendente asignaturas de bacharelato poderase levar a cabo a proba de acceso 

sendo preciso despois acreditar a superación de ditas asignaturas. 

- Sen título de bacharelato, superando unha proba na que demostre posuír os 

coñecementos e habilidades necesarias para cursar a especialidade con 

aproveitamento; só debe ter cumpridos 20 anos. 

 As inscripcións fanse no mes de maio-xuño e as probas faranse en setembro. 

A proba consta de dous exercicios: 1º análise dun fragmento dun texto dramático con carácter 

eliminatorio. 2º relacionado ca especialidade e é de carácter práctico. Entrevista co tribunal.  

 

● ENSINANZAS DE IDIOMAS 
 Organízanse en tres niveis: básico, intermedio e avanzado. 

  

 Centros de Ourense: 

EOI (Escuela Oficial de Idiomas) de Ourense - alemán, francés, galego, inglés, portugués, 

italiano e chinés. 

Para máis información, na páxina web :  

http://centros.edu.xunta.es/eoideourense/eoiou/ 

 

 

  ● ENSINANZAS DEPORTIVAS 
 

 Ensinanzas que comprenden o grao medio e o grao superior.  
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 Para acceder ó grao medio é preciso ter o título de graduado en E.S.O. ou 

equivalente e superar unha proba de carácter específico.  

 Para acceder ó grao superior é necesario ter o título de técnico deportivo da 

modalidade ou especialidade deportiva correspondente, ter o título de bacharelato ou 

equivalente e superar unha proba de carácter específico se así se establece. 

 Sen ter a E.S.O. pódese acceder a ciclo medio tendo 17 anos ou cumprindo os 17 

nesse ano natural e superar unha proba de madureza ademáis da proba específica. Para 

acceder ó ciclo superior debe ter cumpridos 19 anos ou cumprilos nesse ano natural e superar 

unha proba de madureza e outra específica. 

 

 

6.- BOLSAS E AXUDAS PARA O ESTUDO 

 

Existen bolsas e axudas para o estudo para aqueles alumnos que cumpran uns 

requisitos. Atoparás información na páxina web da Xunta de Galicia 

http://www.edu.xunta.es e na páxina http://www.mec.es; pregunta na 

secretaría do Centro no que curses os estudos. 
 

 

 

7.- OUTROS ESTUDOS ÓS QUE PODES ACCEDER MAIORES DE IDADE  
 

 Na Administración Pública: 

 

OOPPOOSSIICCIIÓÓNNSS  

  
 Con 18 anos cumpridos e dependendo da túa titulación académica podes acceder a 

un posto de traballo como funcionario/a nas administracións públicas (ministerios, comunidades 

autónomas, deputacións, concellos,...) 

 

 O sistema de acceso é polo xeral mediante oposición ou concurso-oposición. 

Convócanse unha oferta de prazas para os disferentes postos (administrativo, carteiro, 

celador, bombeiro, conserxe, policía,guardia civil,...) e se cumpres os requisitos mínimos podes 

presentarte ós exames da oposición feita a matriculación nos prazos propostos polas 

administracións. 

 

 As oposicións son procesos de selección que poden constar de varias probas, 

dependendo do tipo de traballo. 

 

 Podes atopar información nos diferentes diarios oficiais das administracións: 

Boletín Oficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG). 

 

 Na convocatoria indícase:  

 Sistema de selección: oposición, concurso ou concurso-oposición. 

 As probas a superar: dependendo da oposición pode constar de test psicotécnicos, temas a 

desenvolver, supostos prácticos, probas físicas,... 

 Calendario das probas. 

 Requisitos dos candidatos. 

http://edu.xunta.es/
http://www.mec.es/
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 Lugar e data de presentación das solicitudes. 

 

 Na oferta de emprego público existen cinco tipos de corpos, que corresponden ás 

cinco escalas nas que se require titulación diferente: 

 

 

CCOORRPPOO  TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  RREEQQUUEERRIIDDAA  

Grupo A1 Titulación universitaria de grao/postgrao,licenciados,arquitecto ou 

enxeñeiro 

Grupo A2 Título de grao diplomado,enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico 

Grupo B Título de Técnico Superior (CFGS) 

Grupo C1 Bacharelato ou título de Técnico (CFGM) 

Grupo C2 Título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

Profesionais 

sen requisitos 

Certificado de escolaridade 

 

 

Podes atopar máis información na páxina web: 

http://www.buscaoposiciones.com 
 

 Mentres preparas oposicións podes seguir formándote a través de cursos que che 

conten para o que ti aspiras, ou buscar traballos relacionados coa túa preparación. 

 

RECOMENDACIÓNS 

 

1º -Inscríbete na oficina do Servicio Galego de Colocación máis próximo ó teu 

domicilio. 

2º - Prepara un bo plan de búsqueda de emprego e formación: 

 Presta atención ós avisos do INEM, consulta a diario a prensa e revistas 

especializadas na oferta laboral; existen cursos diversos para ampliar a tua 

formación. 

 Elabora documentos sencillos (carta de presentación, currículum vitar,...) e coñece 

os procedementos de selección da empresa (entrevista,test,...)  

 Podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocación. 

3º- Infórmate das posibilidades de montar a túa propia empresa ou negocio, só ou con 

outros nunha cooperativa,... Asesórate na Dirección Provincial de Traballo, Cámaras de 

Comercio ou Sindicatos. 

4º- Mantente ocupado/a en actividades de formación relacionadas co traballo ó que 

aspiras. 
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88..--  OOUUTTRROOSS  EESSTTUUDDOOSS//PPRROOFFEESSIIÓÓNNSS  
  

  EExxiisstteenn  oouuttrrooss  eessttuuddooss  eessppeecciiaalliizzaaddooss,,  aallggúúnnss  eessiixxeenn  ttiittuullaacciióónn  ddee  EE..SS..OO..,,  

bbaacchhaarreellaattoo,,  oouuttrrooss  sseelleeccttiivviiddaaddee  ee  oouuttrrooss  uunnhhaass  ccoonnddiicciióónnss  ffííssiiccaass  oouu  pprroobbaass  

eessppeeccííffiiccaass  ddee  iinnggrreessoo..  

  

  AAZZAAFFAATTAASS  AAUUXXIILLIIAARREESS  DDEE  VVOOOO..    

  

        IInnffoorrmmaacciióónn  eenn  AAVVIIAACCIIÓÓNN  CCIIVVIILL  ee  nnaass  ccoommppaaññííaass  aaéérreeaass..  SSoonn  ttííttuullooss  pprriivvaaddooss  

oorrggaanniizzaaddooss  ppoollaass  ddiissttiinnttaass  ccoommppaaññííaass..  AA  dduurraacciióónn  oosscciillaa  eennttrree  11  ee  22  aannooss  ee  rreeqquuíírreessee  

pprreeffeerreenntteemmeennttee  ttííttuulloo  ddee  bbaacchhaarreellaattoo,,  ssuuppeerraarr  aass  pprroobbaass  ddee  aappttiittuuddee  ee  oo  eexxaammee  ddee  

iiddiioommaass..  

EEssccuueellaa  OOffiicciiaall  ddee  AAuuxxiilliiaarreess  ddee  VVuueelloo--  OOuurreennssee::  998888224400668888//661155111144991100  ––  VViiggoo::  

998866222288002299  

  

  

  IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR  PPRRIIVVAADDOO..  

  IInnssttiittuuttoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  ddee  CCrriimmiinnoollooxxííaa..  MMaaddrriidd..  RReeqquuíírreessee  bbaacchhaarreellaattoo  oouu  

ttééccnniiccoo  ssuuppeerriioorr..  PPaarraa  mmááiiss  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonnssuullttaarr  oo  sseegguuiinnttee  eennllaaccee::    
 
WEB:http:// www.fundacion.uned.es  
  

  

  MMIILLIITTAARR..  

  IInnffoorrmmaacciióónn  nnaa  ppááxxiinnaa  ddoo  mmiinniisstteerriioo  ddee  ddeeffeennssaa..  

  hhttttpp::////wwwwww..rreecclluuttaammiieennttoo..ddeeffeennssaa..ggoobb..eess//  

  

  CCOORRPPOO  DDAA  GGUUAARRDDIIAA  CCIIVVIILL..  

IInnffoorrmmaacciióónn  eenn  ““DDiirreecccciióónn  XXeerraall  ddaa  GGaarrddaa  CCiivviill””..  JJeeffaattuurraa  ddee  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  

((tteell..::991155114466447700))  

  

  PPOOLLIICCÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL..  

  IInnffoorrmmaacciióónn  nnoo  MMiinniisstteerriioo  ddoo  IInntteerriioorr  ::  hhttttpp::////wwwwww..mmiirr..eess  

  

  UUnnhhaa  ppááxxiinnaa  mmooii  ccoommpplleettaa  ppaarraa  oobbtteerr  iinnffoorrmmaacciióónn  ddoouuttrraa  ffoorrmmaacciióónn  

ddiiffeerreennttee  áá  uunniivveerrssiittaarriiaa  ee  aa  ffoorrmmaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  éé  aa  ppááxxiinnaa  wweebb  ddoo  MMiinniisstteerriioo::  

  
  

 

 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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3. TOMA DE DECISIÓNS 

 
 Debes tomar decisións tendo en conta os teus intereses, 

aptitudes, gustos, características da personalidade, estilos de aprendizaxe… 

confrontando todo eso cas posibles alternativas de estudio e profesionales ás 

que tes acceso. 

 

 É importante que sepas que o abandono de estudos de bacharelato 

e Ciclos Formativos, na maior parte dos casos, débese por falta de interese do 

alumno, por non ter claro o que queremos facer ou o que queremos ser, por a 

falta de esforzo e sacrificio, a baixa autoestima... 

 

 Dialoga ca tua familia sobre as posibilidades de estudo que hai, 

amosando responsabilidade para tomar unha decisión de maneira consensuada 

con eles e pídelles consello, pois eles queren o mellor para ti. 

 

 Facilitará a toma de decisión vocacional o asesoramento do titor e 

orientador do centro, a opinión da tua familia, pero o responsable desa decisión 

vas a ser ti. 

 

 

 Para calquera duda ou aclaración, facilitar información de interese 

etc, consulta co Departamento de Orientación do Centro. 

 


