
Proba de acceso ós ciclos superiores 
O acceso mediante proba é un dos modos de acceso aos ciclos superiores. Resérvanse 
o 20 % das prazas para alumnos da proba. 

As probas de acceso a ciclos formativos de grao superior constitúen a forma de acceso 
aos ciclos superiores para aqueles que non teñen os requisitos de acceso directo. Esto 
é: para os que non teñen Bacharelato (LOXSE/LOE), BUP (LXE), título de técnico de FP 
(ciclo medio), titulacións universitarias, de FP2, e equivalentes a efectos académicos. 

Ademais de non ter os requisitos académicos de acceso directo os solicitantes deben 
cumplir alomenos 19 anos no ano en que se convocan as probas. 

Cando nos inscribimos na proba o facemos por unha de tres opcións: A, B ou C, en 
función do ciclo superior ao que queremos acceder (véxase Táboa). 

Exención da parte específica 

Non temos que facer a parte específica, só a común, se podemos alegar un ano de 
experiencia laboral en xornada completa en campos profesionais que se correspondan 
cos estudos que pretendamos cursar. 

Estructura da Proba 
A proba de acceso consta de dúas partes: 
 Parte común: Relacionada cos contidos do bacharelato: 

o Lingua galega. 
o Lingua castelá. 
o Matemáticas. 

 Parte específica: Organizarase en tres opcións: A, B e C en función das familias 
profesionais e as materias establecidas para cada unha delas. Deberase elixir unha das 
tres opcións no momento de formalizar a inscripción escollendo dúas das tres materias 
das que quere examinarse: 

o OPCIÓN A: Economía da empresa, Lingua estranxeira e Filosofía e 
cidadanía. 

o OPCIÓN B: Debuxo técnico, Tecnoloxía industrial e Física. 
o OPCIÓN C: Ciencias da Terra e ambientais, Química e Bioloxía. 

Cualificación e Certificación 
 A valoración será numérica entre cero e dez. A nota final calcularase sempre que 
se obteña polo menos unha puntuación de catro en cada parte e será a media 
aritmética destas con dous decimais.  
 Para a superación da proba será necesario obter unha cualificación de cinco ou 
superior. En caso contrario a nota final será non apto. 
 Quen realice a proba recibirá unha certificación coa nota final e a cualificación 
obtida en cada unha das partes. 
 A superación da totalidade da proba será válida como requisito de acceso a todos 
os ciclos formativos relacionados coa opción elixida para a proba e en todo o territorio 
nacional, e manterá a súa vixencia sempre que non se modifique o título e as 
ensinanzas correspondentes ao ciclo formativo. 



 No caso de non superar a totalidade da proba, a cualificación nas partes 
superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco manterase en futuras 
convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior en Galicia 
durante un máximo de dous anos.  
 

Organización en opcións da parte específica da proba en 
función da familia profesional a que se desexe acceder 

OPCIÓNS SEGUNDO FAMILIAS PROFESIONAIS MATERIAS DE REFERENCIA 
OPCIÓN A 

Administración e xestión. 
Comercio e márketing. 
Hostalaría e turismo. 
Servizos socioculturais e á comunidade. 
Imaxe e son (só o ciclo de “produción de audiovisuais, radio e 
espectáculos”). 

Economía da empresa. 
 
Lingua estranxeira (francés 
ou inglés). 
 
Filosofía e cidadanía. 

OPCIÓN B 

Artes gráficas. 
Edificación e obra civil. 
Electricidade e electrónica. 
Imaxe e son (agás o ciclo de “produción de audiovisuais, radio e 
espectáculos”). 
Enerxía e auga. 
Fabricación mecánica. 
Informática e comunicacións. 
Instalación e mantemento. 
Madeira, moble e cortiza. 
Marítimo-pesqueira (agás o ciclo de “produción acuícola”). 
Transporte e mantemento de vehículos. 
Téxtil, confección e pel (agás os ciclos de “curtidos” e “procesos 
de ennobrecemento téxtil”). 
Industrias extractivas. 
Vidro e cerámica. 

Debuxo técnico. 
 
Tecnoloxía Industrial. 
 
Física. 

OPCIÓN C 

Agraria. 
Actividades físicas e deportivas. 
Imaxe persoal. 
Industrias alimentarias. 
Marítimo-pesqueira (só o ciclo de “produción acuícola”). 
Química. 
Seguridade e medio ambiente. 
Téxtil, confección e pel (só os ciclos de “curtidos” e “procesos 
de ennobrecemento téxtil”). 
Sanidade. 

CC. da terra e amb. 
 
Química. 
 
Bioloxía. 



Inscripción e calendario. Convocatoria 2016. 
 

Inscripción na secretaría dos institutos nos que se 
imparta FP 

Do 15 ao 26 de febreiro 

Relación provisional de inscritos no taboleiro de 
anuncios do centro onde se realizou a inscripción 

Día 14 de marzo 

Reclamación a listaxe provisional de inscritos Do 15 ao 17 de marzo 

Relación definitiva de inscritos Día 11 de abril 

 
 As probas de acceso celebrarase o día 20 de abril de 2016, no seguinte horario: 
 

 Ás 9.00 horas: presentación. 

 Das 10:15 ás 13:30 horas: Parte común da proba: matemáticas, lingua galega e 
lingua castelá. 

 Das 16:00 ás 18:30 horas: materias específicas da opción vinculada ó ciclo 
formativo ó cal se desexe acceder.  

 As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o DNI e copia 
da folla da solicitude de inscripción. 
 
 Os resultados provisionais das probas serán publicados nos centros onde se 
realizaron e na páxina web www.edu.xunta.es/fp o 9 de maio. (contra esta 
cualificación provisional o período de reclamación será desde o 10 ao 12 de maio). 
 
 Publicación da cualificación definitiva o 27 de maio nos centros onde se realizaron 
e na páxina web www.edu.xunta.es/fp. 
 
 Entrega de certificados nos centros onde realizaron as probas a partir do 30 de 
maio. 
 
 Na páxina www.edu.xunta.es/fp tedes información e exames de anos anteriores 
para consultar. 


