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AS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 
curso 2011 – 2012  

 

FINALIDADE DA PROBA 

Permitir ás persoas que non posúan o título de ESO ou títulos equivalentes continuar a 
súa formación accedendo aos ciclos formativos de grao medio nunhas condicións 
suficientes para cursar con aproveitamento estas ensinanzas. 

REQUISITOS 

 Aquelas persoas que non teñan o título da ESO 
 Ter cumpridos 17 ANOS ou cumprilos en 2012.  

A PROBA: ESTRUTURA 

Estrutúrase en tres partes: 

 Parte sociolingüística: toma como referencia as competencias básicas de 
comunicación lingüística e a competencia básica social e cidadá. Tres probas: 
 Lingua castelá 
 Lingua galega 
 Ciencias sociais 

 Parte matemática: toma como referencia as competencias básicas de 
matemáticas. Unha única proba: 
 matemáticas 

 Parte científico – técnica: toma como referencia as competencias básicas de 
coñecemento e interacción co mundo físico. Dúas probas: 
 Ciencias da natureza 
 tecnoloxía 

A PROBA: CUALIFICACIÓNS 

A cualificación de cada unha das partes será numérica, entre 0 e 10 puntos. 

A nota final da proba de acceso calcularase sempre que se obteña polo menos unha 
puntuación de CATRO puntos en cada unha das partes, e será a media aritmética das 
tres partes, expresada con dous decimais, 

Para aprobar as probas hai que sacar 5 puntos ou máis. No caso de sacar menos de 5 
puntos, a cualificación será de NON APTO. 

EXENCIÓNS 

A obtención da exención positiva dalgunha das partes da proba de acceso de GM 
obtida desde o ano 2010 en Galicia ten validez para sucesivas convocatorias; 
unicamente é necesario achegar a certificación de exención 

CERTIFICACIÓN E VALIDEZ 

O alumnado que realice as probas de acceso a ciclos formativos recibirá unha 
certificación, logo da súa solicitude, expedida pola secretaría do centro onde realizara 
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a proba, en que conste a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das 
partes que a compoñen. 

A superación das probas de acceso terá validez en TODO o territorio español. 

No caso de non superar a totalidade da proba, a certificación permitirá manter a 
cualificación obtida das partes superadas cunha puntuación de igual ou superior a 
cinco puntos, en futuras convocatorias de probas de acceso durante un MÁXIMO DE 
DOUS ANOS.  

DATAS 

27 de febreiro ao 9 de 
marzo 

INSCRICIÓN: Presentarase a solicitude de inscrición para 
ás probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio 
por duplicado na secretaría do IES onde se imparte FP, 
ou nos CIFP e o alumno deberase quedar cunha copia 
selada. 

20 de marzo Relación provisoria de persoas admitidas e excluídas 

Do 21 ao 23 de marzo Reclamacións contra a listaxe provisoria 

28 de marzo Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas 

25 DE MAIO REALIZACIÓN DAS PROBAS 

7 de xuño Publicación dos resultados das cualificacións provisorias 

8, 11 e 12 de xuño Reclamacións contra a cualificación provisoria 

20 de xuño Publicación das cualificacións definitivas 

A partir do 21 de xuño Entrega de certificados 

21 de xuño ao 21 de xullo Recursos ás cualificación definitivas da proba de acceso 

21 de xuño ao 28 de 
setembro Resolución administrativa 

 

HORARIO DAS PROBAS 

VENRES 25 DE MAIO DE 2012 
MAÑA 

09:00 PRESENTACIÓN: hai que levar o D.N.I. e a copia da folla da 
solicitude de inscrición  

10:00 a 11:00 Parte matemática 
11:30 a 13:30 Parte sociolingüística 

TARDE 
16:00 a 18:00 Parte científico – técnica  
 

Para máis información: na páxina http://www.edu.xunta.es/fp  

Tamén podes acudir ao DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN a consultar calquera 
dúbida 


