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INFORMACIÓN XERAL DAS PROBAS DE ACCESO A GRAO 
SUPERIOR 

Segundo a modificación introducida pola LOMCE do artigo 41.3 da LOE, o acceso a 
ciclos formativos de grao superior requirirá o cumprimento das seguintes condicións: 

 Título de bacharelato. 
 Título universitario. 
 Título de técnico de formación profesional (grao medio LOE ou LOXSE). 
 Título de técnico superior de formación profesional.  
 Certificado acreditativo de ter superadas todas as materias do bacharelato 

(LOMCE). 
 Ter superada unha proba de acceso a ciclos de grao superior. 

Así mesmo, segundo o punto tres da disposición adicional terceira da LOMCE, 
aceptarase como título de bacharelato ao que se refire o artigo 41.3 o título de 
bacharelato expedido tras cursar o antigo bacharelato unificado e polivalente (BUP). 

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que 
teñan polo menos dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba e non 
cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior. 

 

ESTRUTURA DA PROBA 

A proba divídese en dúas partes: 

 Parte común: lingua galega, lingua castelá e matemáticas 
 

 Parte específica: 
o Opción A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), 

e filosofía e cidadanía. 
o Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial, e física. 
o Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía. 

A proba dará lugar á obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda 
e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. 
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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 realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superase na 
súa totalidade, a certificación permitirá manter a cualificación obtida nas partes 
superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco nas convocatorias de probas de 
acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos seguintes. 

 

MATERIAIS DE PROBAS DE ACCESO 

Na web www.edu.xunta.es/fp no apartado de probas podedes atopar materiais 
didácticos así como exames de convocatorias anteriores que vos poden axudar a 
preparación do exame.  

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE 

As solicitudes poderanse presentar en calquera centro público dependente da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con oferta de Formación 
Profesional. Esto quere decir que os alumnos poderán presentar a solicitude de 
inscrición á proba no noso instituto.  

Na web xa mencionada, www.edu.xunta.es/fp, atoparedes toda a información relativa 
ás probas. 

O Departamento de Orientación proporcionará información sobre a convocatoria, 
datas de inscrición, datas do exame e demáis instruccións que a Consellería de 
Educación dicte sobre as probas. 

 

Mais información no Departamento de Orientación. 

 

Ana Rivera Rozada 

Orientadora 
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