
PROBAS LIBRES-TÍTULOS LOE
Preguntas frecuentes. Curso 2020/21

1- Que son?

Son probas  que  permiten  obter  directamente  as  ttuuacións  de  Técnico/a  (Grao  Medio)  ou
Técnico/a Superior (Grao Superior) sen necesidade de cursar os móduuos dos cicuos formatios
correspondentes, a excepción de FCT e Proxecto.

2- Que diferenzas hai entre as probas libres e os ciclos a distancia?

As ensinanzas en réxime a distancia reauízanse coa mesma duración que as presenciais, ao uongo
de todo o curso escouar.  O auumnado segue un procedemento de aiauiación contnua (coas
pecuuiaridades desta iía teuemátca) e asiste ao centro para reauizar as probas de aiauiación ou
para asistr ás ttorías presenciais iouuntarias.

Nas  probas  uibres  non  existe  procedemento  de  seguimento  e  aiauiación  contnua  das  súas
aprendizaxes.

3- Quen convoca as probas libres?

A Consellería de Educación conioca anuaumente probas uibres para a obtención de títulos LOE.

A reguuación das probas uibres está recouuida na Orde do 5 de abriu de 20013 e a actuauización da
oferta anuau de cicuos nos que se ian reauizar probas uibres faise na páxina web da Conseuuería
www.edu.xunta.es/fp

Tamén existen coniocatorias anuais de probas uibres noutras Comunidades Autónomas. Poden
consuutarse nos portais de educación de cada Comunidade.

4- En que títulos/ciclos se convocan probas libres?

Existe  unha  coniocatoria  de  probas  libres  para  títulos  LOE,  iincuuada  á  oferta  de  cicuos
formatios de grao medio e superior de cada centro. Non hai coniocatoria de probas uibres para
a FB básica.

Tamén se coniocan probas libres para títlos extintiios LOXSE (dúas coniocatorias no curso
académico seguinte ao da extnción defnitia da docencia do cicuo formatio), pero non existe
coniocatoria anuau de probas uibres para ttuuos  OOSE que aínda están iixentes.

5- Onde se realizan as probas libres do ciclo que me interesa?

As probas uibres reauízanse nos centros educatvos onde se imparten eses  cicuos formatios de
FP de grao medio e superior.
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Na  páxina web da Consellería de Educación pode consuutarse a oferta de probas uibres para
cada curso académico, cuasifcada por famiuia e cicuo e por proiincia e conceuuo. A oferta para o
curso 2020-21 é a seguinte:

Oferta cuasifcada por famiuia e cicuo

Oferta cuasifcada por proiincia e conceuuo

No curso 2020-21 a oferta de probas uibres no CIFP A Xunqueira é a seguinte:

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO Nº PRAZAS

ELECTRICIDADE  ELECTRÓNICA CM INSTA ACIÓN DE TE ECOMUNICACIÓNS A B C

10

CS MANTEMENTO E ECTRÓNICO A B C

10

CS SISTEMAS DE TE ECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS A B C

10
MADEIRA, MOBLE E CORTIZA CM INSTA ACIÓN E AMOB AMENTO A B C

10
CM CARPINTARÍA E MOB E A B C

10
CS DESEÑO E AMOB AMENTO A B C

10
SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E 
Á COMUNIDADE

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A B C
10 10 10

CS EDUCACIÓN INFANTI A B C
10 10

CS INTEGRACIÓN SOCIA A B C
10

CS PROMOCIÓN DE IGUA DADE DE OÉNERO A B C
10

TRANSPORTE E MANTEMEN-
TO DE VEHÍCULOS

CM E ECTROMECÁNICA DE VEHÍCU OS
*Só naugúns móduuos 

A B C
20 *10

CM CARROZARÍA A B C
10

CS AUTOMOCIÓN A B C
10

A, B, C Prazas segundo a oferta educatva do Centro  
A  - Réxime ordinario.            B - Réxime persoas adultas presencial          C -Réxime persoas adultas distancia

6- Cales son os requisitos para poder matricularme nas probas libres?
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1- Non estar matricuuado/a en cicuos formatios de FP, nin ter causado baixa nin renuncia no
correspondente curso académico.

2- Non estar en posesión dun ttuuo de FP decuarado equiiauente ao correspondente ttuuo de
FP  OE obxecto da proba.

3- Ter 18 anos de idade para os ttuuos de Técnico/a, e 20 para os de Técnico/a Superior (19
anos se se posúe xa o ttuuo de Técnico/a)

4- Posuír augunha das seguintes ttuuacións:

Para grao medio:

✔ Títuuo de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria.
✔ Títuuo de Técnico/a Auxiuiar (FPI)
✔ FP Básica ou PCPI.
✔ Proba de acceso a grao medio
✔ Proba de acceso a grao superior
✔ Proba de acceso a uniiersidade para maiores de 25 anos. Proba de acceso a grao medio/superior
das  ensinanzas deportias ou artes puástcas e deseño.
✔ Títuuo de técnico/a (CM)
✔ Certfcado de superación todas as materias Bachareuato  OMCE
✔ Títuuo de Bachareuato
✔ Títuuo de Técnico/a Superior (CS) ou Técnico/a Especiauista (FPII)
✔ Títuuo uniiersitario
✔ Outros:  2º  BUP  (Cun  máximo  de  dúas  materias  pendentes  entre  primeiro  e  segundo  curso)
Bachareuato superior. Ensinanzas de artes apuicadas e ofcios artstcos, ou terceiro curso do puan de
1963 ou o segundo de comúns experimentau.

Para grao superior:

✔ Bachareuato
✔ BUP, COU ou PREU.
✔ Títuuo de Técnico/a  OOSE ou  OE (cicuo medio).
✔ Proba de acceso a grao superior.
✔ Proba de acceso á uniiersidade para maiores de 25 anos.
✔ Técnico/a Superior (CS) ou Técnico/a Especiauista (FPII)
✔ Títuuo uniiersitario

7-   Podo presentarme ás probas libres sen ter a ttulación de acceso?

Existe a posibiuidade de presentarse no caso de haber iacantes, uogo de resouto o proceso de
admisión (durante o período de matrícuua en cicuos uiberados e adxudicación contnuada). Neste
caso sería entre o 19 e o 31 de maio ata as 13:00 h.   

UNICAMENTE se poderán presentar a móitlos asociaios a tiiiaies ie compeíeicia e sempre
que sexan  persoas adultas que, sen cumprir as condicións de acceso, teñan acreditada unha
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experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actvidade
laboral directamente relacionada co sector profesionau do cicuo formatio correspondente.

8- Podo matricularme en módulos de distntos ciclos formatvos?

Non, en cada coniocatoria só é posibue matricuuarse de móduuos dun único cicuo formatio.

9- Podo matricularme en dous centros diferentes para as probas libres do mesmo ciclo?

Non, só é posibue matricuuarse nun centro.

10- Podo presentarme se estou ou estven matriculado neste curso noutro ciclo formatvo?

Non. A coniocatoria estabuece como requisito de inscrición non estar matricuuado/a en cicuos
formatios de FP, nin ter causado baixa nin renuncia no correspondente curso académico.

Excepcionalmente,  podería  presentarme  alumnado que  estiese  pendente  de  superar
exclusivamente  o  móduuo  de  FCT  e/ou   Proxecto dun  cicuo  formatio,  e  os  superase  nos
períodos extraordinarios de setembro-decembro ou de xaneiro-marzo.

11- Podo presentarme se causei baixa no ciclo?

Non,  a  normatia  estabuece  como  requisito  de  inscrición  non  ter  causado  baixa  no
correspondente curso académico. Tampouco é posibue a inscrición no caso de renuncia.

Só sería posibue matricuuarse cando se tratase dunha anuuación de matrícuua (nos primeiros días
de cuase e cunha anteuación mínima dunha semana ao remate do período de matrícuua)

Tampouco  podería  matricuuarse  o  auumnado  de  réxime  moduuar  que  tiese  causado
baixa/renuncia nese móduuo no mesmo curso académico.

12- Podo presentarme a módulos do ciclo no que estou matriculado/a?

Excepcionalmente, despois do proceso de admisión, se quedan prazas iacante e non hai uista de
espera é posibue matricuuarse nos seguintes casos e seguindo esta orde de prioridade:

Estar matricuuado/a pouo réxime de persoas aduutas,  presentarse a móduuos do mesmo cicuo,
sempre que se teñan suspensos de anos anteriores e non se atopen matricuuadas neues neste
curso.

CIFP A Xunqueira
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra

Tfno 886159860
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 

programa Erasmus +
de la Unión Europea

Páxina 4 de 9



Estar  matricuuado/a  pouo  réxime de  persoas  aduutas,  presentarse  a  móduuos  profesionais  do
mesmo cicuo  formatio,  nun máximo de 3 móduuos  e non estar  matricuuados/as  neues  neste
curso.

Nestes casos, a matrícuua farase durante durante o período de matrícuua en cicuos uiberados e
adxudicación contnuada (do 19 ao 31 de maio) por estrita orde de entrada das souicitudes.

13- Nos  casos  recollidos  no  punto  anterior,  podo  matricularme  noutro  centro  en  módulos  do
mesmo ciclo?

Si.

14-  Cal é o período de inscrición para as probas libres?

O prazo de inscrición é do 19 ao 30 de abril de 2021 ata as 13:00 h. 

Só poderán souicitar as persoas que cumpran os requisitos de acceso no momento da inscrición
(ier pregunta 6)

Cauendario 20-21

15- Que é a oferta vinculada A, B ou C?

A oferta de prazas en probas uibres está iincuuada coa oferta do cicuo en cada centro, sendo 10
prazas por cada réxime e modauidade na que se imparte o cicuo aí. Por exempuo, no noso Centro
e no CM de Atención a persoas en situación de dependencia ofértanse 10 prazas por ter estes
estudos en réxime ordinario, 10 pouo réxime moduuar presenciau e outras 10 prazas pouo réxime
moduuar a distancia.

Na souicitude de admisión podemos souicitar por orde de preferencia admisión en cada unha das
ofertas iincuuadas.

16- Cal é o período de matrícula?

O prazo ordinario de matrícuua é do  12 ao 14 de maio ata as 13:00 h.

A matrícuua para as persoas con  situacións excepcionais  descritas (ier preguntas 7 e 12) no
período de cicuos uiberados, neste curso desde as 9:00 horas do 19 de maio ata as 13:00 horas do
31 de maio de 2021. a matrícuua farase por orde chegada, non hai reseria.

Cauendario 20-21

17- Como fago a solicitude de admisión?

- Vía web: acceso á souicitude web (so estará operatio durante o período de inscrición).
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   Unha iez cuberta a souicitude, a apuicación informátca xera un impreso e indicaranos unha das
seguintes opcións:

1.  Impreso  xa  iauidado,  co texto de  que non  é  necesario  entregauo  nun  centro educatio para  a  súa
iauidación.  Quedaría  rematado  o  proceso  de  inscrición  e  gardaríase  unha  copia  do  impreso  como
xustfcante de ter reauizado a souicitude.

2. Impreso de souicitude a entregar para a súa iauidación en cauquera centro educatio de Gauicia con oferta
de cicuos de FP.  Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter ofcial e non se
considerará realizada para os efectos da admisión.

Instrucións para reauizar a souicitude web  

- En papel

    Souicitude de admisión   

Presentarase, xunto coa documentación, en cauquera centro educatio de Gauicia con oferta de
cicuos de FP

18-  Onde presento a solicitude de inscrición?

A souicitude de inscrición pode presentarse na Secretaría de cauquera centro educatio con oferta
de probas uibres para ttuuos de FP  OE. 

No caso de que o asistente web nos indique que o impreso xa está iauidado, non será necesario
entregar nada de xeito presenciau (ier pregunta anterior).

Unha  iez  admitdo/a  nun  cicuo,  deberás  formauizar  a  matrícuua  no  centro  no  que  fuches
admitdo/a, no prazo estabuecido.

19- Que documentación teño que presentar para inscribirme?

• Impreso de souicitude  
• Fotocopia DNI ou autorización da consuuta de datos
• Certfcado que acredite o requisito de acceso a cicuos (ttuuación coa que accede ao cicuo).

  Cando cumpra:
• Vida uaborau
• Certfcado de empresa (Anexo II)
• Certfcado de móduuos aprobados do Cicuo ou da acreditación de unidades de competencia

que iauiden móduuos
• Depósito do ttuuo, no caso de ter 19 anos e ttuuo de técnico/a
• Certfcado de recoñecemento do grao de discapacidade e ditame técnico facuutatio

20- Que documentación preciso para a matrícula?

CIFP A Xunqueira
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra

Tfno 886159860
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 

programa Erasmus +
de la Unión Europea

Páxina 6 de 9

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/9110
https://www.dropbox.com/s/p1e3rmm3a05htmc/Probas%20libres_certificado%20de%20empresa_anexo%20ii.odt?dl=0
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Probas%20libres/2013/anexoi_solicitude_admision_probas_libresfp.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Probas%20libres/2013/anexoi_solicitude_admision_probas_libresfp.pdf


• Impreso de matrícuua  
• DNI
• Pago do seguro escouar (só menores de 28 anos)

21- En cantos módulos profesionais me podo matricular?

A matrícuua reauízase por móduuos profesionais. Podes matricuuarte en cauquera dos móduuos 
do cicuo formatio, a excepción de FCT e Proxecto (cicuos superiores).

22- Podo matricularme en módulos de distntos ciclos formatvos?

Non, en cada coniocatoria só é posibue matricuuarse de móduuos do mesmo cicuo formatio.

23- Podo matricularme en dous centros diferentes para as probas libres do mesmo ciclo?

Non, só é posibue matricuuarse nun centro.

24- Podo pedir validacións?

Durante a coniocatoria  de probas  uibres  só  se  poderán souicitar  iauidacións  de móduuos  que
resouie  o  Centro  (por  ter  cursados  outros  cicuos   OOSE  ou   OE  ou  a  partr  de  unidades  de
competencia acreditadas) e non se poderán souicitar iauidacións que resouia o MECD (por estudos
uniiersitarios ou ttuuos de FP I e FP II, da  ei do 70).

Máis información sobre iauidacións de móduuos:

Páxina web do CIFP A Ounqueira

Páxina web da Conseuuería de Educación

25- De ser o caso, cando se solicitan as validacións de módulos?

As iauidacións souicitaranse coa matrícuua. 

26- Que documentación hai que presentar para a validación de módulos?

• Souicitude de iauidación   

• Fotocopia do DNI 

• Certfcación académica ofciau dos estudos cursados ou de certfcado de profesionauidade ou 
da acreditación parciau de competencias profesionais. 

• Certfcado do curso PR , se fose o caso. 

27- Cando se resolven as validacións?

A resouución  estará  resouta  antes  do primeiro  día  hábiu  do  mes  de  xuño.  Os  certfcados  de
iauidación entregaranse na xornada de acouuemento.
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28- Que é a xornada de acollemento? É obrigatorio asistr?

A xornada de acouuemento é unha reunión grupau de todas as persoas matricuuadas en probas
uibres en cada centro co obxectio de informaruues,  dar  instrucións e acuarar  dúbidas sobre o
deseniouiemento das probas.

A normatia contempua a obrigatoriedade de asistencia a esta xornada de acouuemento.

29- Que pasa se non se asiste á xornada de acollemento?

As persoas  que non asistan inxustfcadamente á xornada de acouuemento causarán  baixa  de
ofcio, o que impuica a perda de toda a matrícuua na proba, e non poderán presentar souicitude de
inscrición nas probas do curso académico seguinte, sauio que existan prazas iacantes.

Tampouco terán iauidez as resouucións de iauidación de móduuos, se fose o caso.

30- Cando son os exames?

As probas serán na primeira quincena do mes de xuño.

O cauendario concreto por cicuos formatios e móduuos estará pubuicado no taboueiro e na   web do  
centro antes do 12 de maio.

31- En que consisten as probas?

Para todos os móduuos as probas incuúen contdos teóricos e reauizacións práctcas, pouo que para
cada móduuo haberá unha proba teórica e unha proba práctca que son eliminatorias.

As persoas que non superen a proba teórica non accederán á proba práctca.

32- Como podo saber as notas dos exames?

Os resuutados pubuicaranse no taboueiro de anuncios do CIFP no prazo dos dous días seguintes á 
reauización da proba.

33- Que pasa se non me presento a algún exame?

A fauta de asistencia inxustfcada a cauquera exame dun móduuo no que se formauizou matrícuua
conueia a baixa de ofcio na matrícuua en probas uibres. Isto signifca que:

  Non se terá en conta ningunha cuauifcación, pouo que non se conseriaría a nota noutros
móduuos que puideran estar aprobados.

  Non poderá matricuuarse  nas  probas  uibres  da  coniocatoria  seguinte,  sauio  que quedarán
prazas iacantes

34- Como coñezo o temario ou o plan de estudos da ttulación?
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O "temario" ien refectdo no currícuuo do cicuo formatio.  Este pode consuutarse na páxina web
da Conseuuería de Educación. 

A programación específca de proba uibre para cada móduuo profesionau estará a disposición do
auumnado na web do CIFP A Ounqueira. 

35- Existe material de consulta ou libros para preparar as probas?

Por tratarse dunha coniocatoria de probas uibres, o centro non ten a obriga de faciuitar materiau
de estudo ás persoas interesadas en presentarse a probas uibres.

As  probas  iersarán  sobre os  contdos  que aparecen no currícuuo correspondente e  sobre as
competencias profesionais do ttuuo. A súa consuuta proporcionará información sobre o temario
de cada móduuo.

Como recomendación xerau, pode ser de utuidade a consuuta de uibros de texto específcos de
cada cicuo, pubuicados por diferentes editoriais.

36- En que consisten as probas?

Para todos os móduuos as probas incuúen contdos teóricos e reauizacións práctcas, pouo que para
cada móduuo haberá unha proba teórica e unha proba práctca que son eliminatorias.

As persoas que non superen a proba teórica non accederán á proba práctca.

37- Se non supero as probas libres, hai un límite de convocatorias?

Non  existe  uímite  de  coniocatorias  nas  probas  uibres,  a diferenza  dos  cicuos  presenciais  e  a
distancia.

38- Unha vez superados todos os módulos, que pasa coas práctcas en empresas?

A formación en centros de trabauuo (FCT) terás que reauizaua de forma presenciau. Para iso debes
matricuuarte deste móduuo e, no caso de cicuos superiores, no móduuo de Proxecto, nas datas de
matrícuua habituais (en cauquera centro onde se imparta o cicuo) unha iez superado o resto de
móduuos.

Máis información

Páxina web da Conseuuería 

Resume informatio Probas uibres. 

Páxina web CIFP A Ounqueira
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programa Erasmus +
de la Unión Europea
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http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/9114
http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
http://www.edu.xunta.es/fp/curriculos
http://www.edu.xunta.es/fp/curriculos

