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PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL
PARA MAIORES DE VINTE ANOS.

OBXECTO. 
Convocar  probas  para  a  obtención  do  título  de  bacharel  para  persoas  maiores  de  20  anos
correspondente ao ano 2023.

MODALIDADES
A proba convócase para as modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.

Poderán inscribirse na proba por la modalidade de Artes as persoas que estén en condicións de
convalidar o segundo exercicio conforme ao establecido na segunda parte do anexo III da Resolución
pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharelato para maiores de 20 anos.

CONDICIÓNS DAS PERSOAS ASPIRANTES

• Ser maior de 20 anos ou cumplir esa edad no ano 2023.
• Non  estar  en  posesión  do  título  de  bacharelato  ou  de  calquera  outro  título  declarado

equivalente a efectos académicos.
• Non estar cursando ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes

nin haber estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2022/2023

FORMA, LUGAR E PRAZOS DE PRESENTACIÓN.

O periodo de inscrición na proba estará comprendido entre o 6 e o 15 de Marzo de 2023.

As persoas aspirantes poderán inscribirse nos dous exercicios que integran a proba o nun deles.

As solicitudes de inscripción deberán presentarse  de forma presencial en soporte papel conforme o
modelo que figura no anexo I, nos centros educativos sinalados ou en calquera dos lugares e rexistros
establecidos na normativa reguladora do prpocedemento administrativo común, utilizando o  formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. (Código procedemento ED534A)

CENTROS DONDE SE PODE PRESENTAR A SOLICITUDE.

a) EPAPU Eduardo Pondal, calle da Educacion, 3-2º piso, 15003 A Coruña.
b) IES San Clemente, calle San Clemente, s/n. 15705 Santiago de Compostela
c) EPAPU Albeiros, parque de Milagrosa, s/n. 27003 Lugo.
d) EPAPU de Ourense, calle Álvarez de Sotomayor 4. 32002 Ourense
e) EPAPU Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26. 36002 Pontevedra
f) EPAPU Berbés, calle Marqués de Valterra, 8 – 1º. 36202 Vigo.

REALIZACIÓN DA PROBA.

A proba celebraráse en Santiago de Compostela o día 28 de Abril de 2023 no IES San Clemente.

PARA MÁIS INFORMACIÓN PODEN CONTACTAR COA AEDL NO TELÉFONO 981778169.

(Lourdes).
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