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1. Introdución 

Toda a información e a documentación referente ás probas de acceso a os ciclos formativos 

poderá consultarse dentro da pestana “probas” do menú da páxina web 

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

Os centros educativos públicos que impartan formación profesional ofrecerán ás persoas 

interesadas información e orientación sobre estas ensinanzas, así como sobre o 

procedemento de inscrición e desenvolvemento das probas de acceso. 

Para información adicional estarán dispoñibles os servizos da Unidade de Atención a 

Centros (teléfonos 881 99 77 01 e 902 905 445; enderezo electrónico uac@edu.xunta.es; pá-

xina web www.edu.xunta.es/uac). 

 

2. Requisitos de inscrición 

 Grao medio 
Quen non cumpra os requisitos académicos esixidos para acceder a ciclos formativos de grao medio e teña feitos 
dezasete anos ou os faga no ano natural de celebración da proba. 

 Grao superior 
Quen non cumpra os requisitos académicos esixidos para acceder a ciclos formativos de grao superior e teña feitos 
dezanove anos ou os faga no ano natural de celebración da proba. 

 

3. Estrutura e organización da proba 

Grao medio 

 Parte sociolingüística 

Organízase en tres probas: 

– Lingua castelá. 

– Lingua galega. 

– Ciencias sociais. 

 Parte matemática 
Organízase nunha única proba: 

– Matemáticas. 

 Parte científico-técnica 

Organízase en dúas probas: 

– Ciencias da natureza. 

– Tecnoloxía. 

 

Grao superior 

 Parte común 

Organízase en tres probas: 

– Lingua galega. 

– Lingua castelá. 

– Matemáticas. 

 Parte específica (*) 

Organízase en tres opcións( A, B e C): 

– Opción A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), e filosofía e cidadanía. 

– Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial, efísica. 

– Opción C: ciencias da terra eambientais, química, e bioloxía. 

(*) Na solicitude elixirase unha única opción (A, B ou C) e, dentro da opción elixida, escolleranse dúas materias. 

http://www.edu.xunta.es/fp
mailto:uac@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/uac
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4. Lugar de inscrición e de presentación da solicitude 

 As solicitudes poderanse realizar de modo telemático desde a opción “solicitude web” 

dispoñible na páxina www.edu.xunta.es/fp/probas. A aplicación informática xera una ins-

tancia para imprimir que deberá presentar nun centro de inscrición, acompañada da do-

cumentación que se lle indica na instancia. En tanto que non se efectúe este trámite non 

quedará feita a matrícula. 

 Opcionalmente, pódese optar por cubrir o formulario normalizado en pantalla, imprimilo 

e presentalo nun centro de inscrición acompañado da documentación necesaria. O formu-

lario normalizado está dispoñible en: 

– Sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es (para o acceso a grao me-

dio, o código de procedemento é ED312C; para acceso a grao superior, o código de 

procedemento é ED312D). 

– www.edu.xunta.es/fp 

Considerase centro de inscrición calquera centro público dependente da Consellería de Cul-

tura, Educación e Ordenación Universitaria, con oferta de formación profesional. 

http://www.edu.xunta.es/fp/probas
https://sede.xunta.es/
http://www.edu.xunta.es/fp
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5. Exencións 

5.1 Instrucións comúns para calquera grao 

A solicitude de exencións parciais da proba deberase formular no momento da inscrición. As 

persoas que estean nalgunha das circunstancias para dispor de exención total da proba 

poderán participar directamente no proceso de admisión a ciclos formativos presentando o 

certificado acreditativo correspondente, sen necesidade de se inscribir nas probas de acceso. 

5.2 Exencións de grao medio 

Exención total (acreditando calquera das seguintes circunstancias) 

 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 

 Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior, de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño. 

 Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño. 

Nota: estas persoas han poder participar no proceso de admisión a ciclos formativos de grao medio presentando directamente o certificado 
acreditativo na secretaría do centro correspondente, nas condicións que se indiquen na normativa do proceso de admisión. 

 

Exención parcial 

 Segundo curso dun programa de 
cualificación profesional inicial (PCPI). 

 Nivel II da educación secundaria para 
as persoas adultas (ESA). 

– Superación do ámbito de comunicación. 

– Superación do ámbito social. 

(cómpre acreditar a superación de ambos os 
dous ámbitos; non abonda a superación dun 
só). 

 Exención da parte sociolingüística. 

– Superación do ámbito científico-tecnolóxico.  Exención da parte matemática. 

 Exención da parte científico-técnica. 

 Superación dos módulos específicos profesionais (con ou sen ter realizado o módulo de 
formación en centros de traballo) dun PCPI. 

 Exención da parte científico-técnica * 

 Dispor dun certificado de profesionalidade de calquera nivel, consonte o Real decreto 
34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade. 

 Ter, como mínimo, un ano de experiencia laboral en xornada completa, con 
independencia do campo profesional en que se traballase. As persoas interesadas 
deberán cumprir este requisito con anterioridade ao remate do período de inscrición para 
as probas. 

* Abonda con acreditar calquera das circunstancias indicadas na táboa para a exención desta parte. 

Nota: a exención dalgunha das partes da proba de acceso de grao medio obtida desde o ano 2009 en Galicia ten validez para as seguintes 
convocatorias. 
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5.3 Exencións de grao superior 

Exención total  

 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 

Nota: estas persoas han poder participar no proceso de admisión a ciclos formativos de grao superior presentando directamente o certificado 
acreditativo na secretaría do centro correspondente, nas condicións que se indiquen na normativa do proceso de admisión. 

 

Exención parcial (acreditando calquera das seguintes circunstancias) 

 Ter superada a proba de acceso a outros ciclos formativos de grao superior de réxime xeral non 
incluídos na opción pola que se presenta, consonte o anexo VII da convocatoria (reproducido ao 
final deste documento). 

 Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de ensinanzas 
deportivas ou de artes plásticas e deseño. 

 Exención da parte común. 

 Dispor dun título de técnico auxiliar da Lei 14/1970, do 4 de agosto. Terá exención de acordo coa 
correspondencia do título coas familias profesionais segundo a opción da proba consonte os 
anexos VIII e IX da convocatoria (reproducidos ao final deste documento). 

 Dispor dun certificado de profesionalidade de nivel 2 ou superior dalgunha das familias 
profesionais incluídas na opción pola que se presenta, consonte os anexos VIII e IX da 
convocatoria (reproducidos ao final deste documento). 

 Ter, como mínimo, un ano de experiencia laboral en xornada completa en campos profesionais 
que se correspondan con algunha das familias profesionais incluídas na opción pola que se 
presenta, consonte os anexos VIII e IX da convocatoria (reproducidos ao final deste documento). 

 Ter a condición de deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (no caso de se presentar pola 
opción C), consonte o establecido no artigo 9.3.a do Real Decreto 971/2007, do 13 de xullo, 
sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e no artigo 36.1.f da Lei 3/2012, do 2 de abril, 
do deporte de Galicia. 

 Dispor dun título de técnico deportivo (no caso de presentarse pola opción C). 

 Dispor dun título de técnico de artes plásticas e deseño (no caso de presentarse pola opción B). 

 Exención da parte específica. 

Nota: a exención dalgunha das partes da proba de acceso de grao medio obtida desde o ano 2009 en Galicia ten validez para as seguintes 
convocatorias. 



Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que 
calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente. 

 Páxina 7 de 8 29-01-2016 V1 

6. Publicación das listas provisionais e definitivas. 
Reclamacións 

As listas provisionais e definitivas relacionadas co procedemento publicaranse no taboleiro 

de anuncios do centro público onde se fixera a inscrición e na páxina web 

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

Contra as listas provisionais de solicitudes, de exencións, de proba adaptada e de cualifi-

cacións, as persoas interesadas poderán presentar reclamación no centro de inscrición. 

Durante o período de reclamacións contra as listaxes provisionais de persoas admitidas e 

excluídas, poderase achegar a documentación pendente de entrega do solicitado na folla de 

inscrición. 

As listas relacionadas coas probas adaptadas deberán consultarse na secretaría do centro 

de inscrición, porque non se publicarán en ningún outro sitio. 

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

Certificación de realización das probas de acceso 

Grao medio  Grao superior  

 Na certificación constará a nota final lograda e a cualificación 
obtida en cada unha das partes que a compoñen. 

 A certificación da superación da proba dará acceso a calquera 
ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se 
establezan. 

 Para quen realizara a proba na Comunidade Autónoma de Galicia 
e non a superara na súa totalidade, a certificación permitirá 
manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha 
puntuación igual ou superior a cinco durante un máximo de dous 
anos nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en 
Galicia. 

 Na certificación constará a nota final lograda e a cualificación 
obtida en cada unha das partes que a compoñen. 

 No caso de superación da proba, a devandita certificación incluirá 
a relación de familias profesionais ás que se poderá acceder nas 
condicións de admisión que se establezan. 

 Para quen realizara a proba na comunidade autónoma de Galicia 
e non a superara na súa totalidade, a certificación permitirá 
manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha 
puntuación igual ou superior a cinco durante un máximo de dous 
anos nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior 
en Galicia. 

 

Vixencia das certificacións de superación anteriores ao 2014 das probas de acceso  

 A certificación de ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio consonte o establecido na Orde do 1 de abril de 2002 e 
na Orde do 2 de decembro de 2008 polas que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional específica, 
terán os mesmos efectos que a certificación da superación da totalidade da proba de acceso que se indica no apartado anterior. 

 A certificación de ter superada a proba de acceso a un determinado ciclo formativo de grao superior consonte a Orde do 1 de abril de 2002 
manterá a súa vixencia ata a extinción do título correspondente establecido pola Lei orgánica 1/1990, de ordenación xeral do sistema 
educativo. Logo de extinguido o título anterior, a devandita certificación ha permitir o acceso aos ciclos formativos declarados equivalentes 
para os efectos académicos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo se estableza nos reais decretos dos 
títulos correspondentes. 

 

Vixencia das resolucións de exencións anteriores ao 2009 da parte específica da proba de acceso de grao superior 

 Quen dispoña de resolución positiva de exención da parte específica da proba de grao superior ao abeiro da Orde do 1 de abril do 2002, 
pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional específica, modificada pola do 30 de xaneiro de 
2007, poderaa presentar en futuras convocatorias, mantendo a súa validez sempre que a opción elixida A, B ou C inclúa o ciclo para o que 
se concedese a devandita exención. 
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8. Resolución administrativa 

As persoas que nas convocatorias de 2014, 2015 e 2016 superaran parcialmente unha proba 

de acceso a ciclos formativos na comunidade autónoma de Galicia e estean en condicións, 

logo de finalizado o proceso, de acreditar nas partes non superadas algunha das causas de 

exención parcial recollidas no apartado 1.3 deste documento, poderán solicitar a certificación 

de superación da proba por resolución administrativa. 

8.1 Lugar e prazos de presentación de solicitudes 

En calquera dos centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional. 

Os prazos para pedir o aprobado por resolución administrativa son os seguintes: 

– Grao medio: do 27 de xuño ata o 30 de setembro de 2016. 

– Grao superior: do 30 de maio ata o 30 de setembro de 2016. 
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9. Anexo VII da convocatoria 

Familias profesionais e ciclos formativos aos que se pode acceder segundo a opción da parte 

específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior  

 

PROBA DE ACCESO SUPERADA FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS AOS QUE DÁ ACCESO 

Opción A 

Administración e Xestión. 

 Comercio e Márketing. 

 
Hostalaría e Turismo. 

 
Servizos Socioculturais e á Comunidade.  

 
Ciclo superior de Produción de Audiovisuais e Espectáculos (da familia profesional de Imaxe e Son).  

Opción B 

Artes Gráficas.  

 
Edificación e Obra Civil.  

 
Electricidade e Electrónica.  

 
Enerxía e Auga. 

Fabricación Mecánica.  

 
Industrias Extractivas. 

 
Informática e Comunicacións. 

 
Instalación e Mantemento. 

 
Imaxe e Son (agás o ciclo superior de Produción de Audiovisuais e Espectáculos). 

 
Madeira, Moble e Cortiza. 

 
Marítimo-pesqueira (agás o ciclo superior de Acuicultura). 

 
Transporte e Mantemento de Vehículos. 

 
Téxtil, Confección e pel. 

Vidro e Cerámica. 

Opción C 

Agraria. 

 
Actividades Físicas e Deportivas. 

 
Imaxe Persoal. 

Industrias Alimentarias. 

Ciclo superior de Acuicultura ( da familia profesional de Marítimo-Pesqueira). 

 
Química. 

 
Seguridade e Ambiente. 

 
Sanidade. 
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10. Anexo VIII da convocatoria 

Exención da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior segun-

do as familias profesionais nas que se acredite unha cualificación profesional de nivel dous 

ou superior.  

 

FAMILIAS PROFESIONAIS  
EXENCIÓN DA PARTE  

ESPECÍFICA DA PROBA 

Actividades Físicas e Deportivas. 

 
Opción C 

Administración e Xestión. 

 
Opción A 

Agraria. 

 
Opción C 

Artes Gráficas. Opción B 

Comercio e Márketing. 

 
Opción A 

Edificación e Obra Civil.  

 
Opción B 

Electricidade e Electrónica.  

 
Opción B 

Enerxía e Auga. 

 
Opción B 

Fabricación Mecánica.  

 
Opción B 

Hostalería e Turismo. Opción A 

Imaxe Persoal. 

 
Opción C 

Industrias Alimentarias. 

 
Opción C 

Industrias Extractivas. 

 
Opción B 

Informática e Comunicacións. Opción B 

Instalación e Mantemento. 

 
Opción B 

Madeira, Moble e Cortiza. 

 
Opción B 

Química. 

 
Opción C 

Sanidade. Opción C 

Seguridade e Ambiente. 

 
Opción C 

Servizos Socioculturais e á Comunidade. Opción A 

Téxtil, Confección e pel. 

 
Opción B 

Transporte e Mantemento de Vehículos. 

 
Opción B 

Vidro e Cerámica. Opción B 
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11. Anexo IX da convocatoria 

Exención da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior segun-

do as familias 

FAMILIAS 
PROFESIONAIS 

CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS 
EXENCIÓN DA PARTE 

ESPECÍFICA DA PROBA 

Imaxe e Son 

IMS074_3 Asistencia á produción en televisión. 

IMS221_3 Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais. 

IMS437_3 Asistencia á produción de espectáculos en vivo e eventos. 

Opción A 

IMS434_2 Animación musical e visual en vivo e en directo. 

IMS435_2 Operacións de produción de laboratorio de imaxe. 

IMS436_2 Operacións de son. 

IMS075_3 Luminotecnia para o espectáculo en vivo. 

IMS076_3 Animación 2D e 3D. 

IMS077_3 Asistencia á realización en televisión. 

IMS220_3 Asistencia á dirección cinematográfica e de obras audiovisuais. 

IMS294_3 Cámara de cine, vídeo e televisión. 

IMS295_3 Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos. 

IMS296_3 Montaxe e posprodución de audiovisuais. 

IMS438_3 Desenvolvemento de proxectos e control de son en audiovisuais, radio e industria discográfica. 

IMS439_3 Desenvolvemento de proxectos e control de son en vivo e en instalacións fixas. 

IMS440_3 Produción en laboratorio de imaxe. 

IMS441_3 Produción fotográfica. 

IMS442_3 Rexedoría de espectáculos en vivo e eventos. 

Opción B 

Marítimo-Pesqueira 

MAP005_2 Confección e mantemento de artes e aparellos. 

MAP006_2 Manipulación e conservación en pesca e acuicultura. 

MAP009_2 Operacións en instalacións e plantas hiperbáricas. 

MAP010_2 Operacións subacuáticas de reparación en flotación e reflotamento. 

MAP011_2 Operacións subacuáticas de obra hidráulica e voadura. 

MAP170_2 Operacións en transporte marítimo e pesca de baixura. 

MAP171_2 Navegación en augas interiores e próximas á costa. 

MAP231_2 Pesca local. 

MAP495_2 Mantemento de instalacións en acuicultura. 

MAP496_2 Operacións subacuáticas de salvamento e rescate. 

MAP573_2 Mantemento dos equipamentos dun parque de pesca e da instalación frigorífica. 

MAP574_2 Operacións de bombeo para carga e descarga en buques. 

MAP575_2 Operacións de coordinación en cuberta e parque de pesca. 

MAP591_2 Navegación e pesca marítima. 

MAP592_2 Operacións de control do funcionamento e mantemento da planta propulsora, máquinas e 
equipamentos auxiliares do buque. 

MAP593_2 Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo. 

MAP619_2 Goberno de embarcacións e motos náuticas destinadas ao socorrismo acuático. 

MAP234_3 Navegación, transporte marítimo e actividades pesqueiras. 

MAP497_3 Inspección, localización e ensaios non destrutivos en ambientes hiperbáricos. 

MAP498_3 Intervencións subacuáticas no patrimonio natural e cultural somerxido. 

MAP499_3 Supervisión de operacións en complexos e sistemas hiperbáricos. 

MAP576_3 Documentación pesqueira. 

MAP577_3 Observación da actividade e control das capturas dun buque pesqueiro. 

MAP594_3 Control do funcionamento e supervisión do mantemento da planta propulsora, máquinas e 
equipamentos auxiliares do buque. 

Opción B 

MAP007_2 Produción de alimento vivo. 

MAP008_2 Engorda de peixes, crustáceos e cefalópodos. 

MAP100_2 Engorda de moluscos bivalvos. 

MAP101_2 Produción en criadeiro de acuicultura. 

MAP102_3 Organización de lonxas. 

MAP232_3 Xestión da produción de criadeiro en acuicultura. 

MAP233_3 Xestión da produción de engorda en acuicultura. 

Opción C 

 


