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PROBA DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS
DE GRAO MEDIO

1.- REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao
medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos
para acceder a eles(Título ESO ou Formación Profesional  Básica) e
teñan  dezasete  anos  ou  os  fagan  no  ano  natural  de
celebración da proba.

2.- ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DA PROBA.

A proba organízase en tres partes:

a) PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA:
- Lingua Castelá.
- Lingua Galega.
- Ciencias Sociais. 

b) PARTE MATEMÁTICA:
- Matemáticas.

c) PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA:
- Ciencias da natureza.
- Tecnoloxía.

3.- DATAS E LUGARES DE INSCRICIÓN.

A solicitude de inscrición, segundo modelo que se poderá solicitar
no Departamento de Orientación, para as probas de acceso aos ciclos
formativos  de grado medio irá  dirixida ao director  ou  directora  de
calquera centro docente público da Consellería de Educación,
Universidade  e  Formación  profesional  que  imparta  ciclos
formativos  de  formación  profesional  no  curso  académico
2018/19. O  prazo  de  presentación  de  solicitudes  estará
abranguido entre os días 7 e 22 de marzo de 2019, ambos os
dous incluídos.
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4.- REALIZACIÓN DA PROBA.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terá lugar o día
28 de maio de 2019 no horario que se indica de seguido:

- Ás 09:00 horas: presentación.
- Das 10:00 ás 13:00 horas: parte matemática e parte

sociolingüística.
- Das 16:00 ás 18:00: parte científico-técnica.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da
proba,  o seu documento oficial  de identidade e a copia da
folla da solicitude de inscrición.

5.- CUALIFICACIÓNS.

-  A  lista provisoria  de cualificacións farase pública  o 10 de
xuño. 

- Posteriormente ábrese un plazo de reclamación: 11 a 14 de xuño.

- A relación definitiva de cualificacións farase pública o día 21
de xuño.

Departamento de Orientación do CPI Aurelio Marcelino Rey
García.
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