II. Probas de acceso a ciclos formativos de grao
medio
Artigo 16. Requisitos das persoas participantes
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que
non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou
os fagan no ano natural de celebración da proba.
Datas e lugares de inscrición
A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos
formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente
público da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparta ciclos
formativos de formación profesional no curso académico 2018-2019.
O prazo de presentación estará abranguido entre os días 7 e 22 de marzo de 2019, ambos os
dous incluídos.

Artigo 18. Presentación de solicitudes e documentación
1. As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario
normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede
electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. En caso de enviarse por correo, o envío
deberá ser certificado, co selo de Correos na cabeceira da primeira folla do documento que se
queira enviar, para garantir que a data de remisión sexa anterior á finalización do prazo de
presentación.
2. As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible
desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude no formulario
normalizado do anexo I e que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar
no centro de inscrición. No caso de solicitantes menores de idade poderán realizar a solicitude
a través da aplicación informática as persoas titulares da patria potestade ou os
representantes legais.
3. O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a
asignación da sede de realización da proba de acceso.

Artigo 19. Documentación complementaria necesaria para a tramitación
do procedemento
1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:
a) Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, cando non se
dispoña de DNI ou NIE.

b) Resolución xudicial acreditativa da separación ou divorcio, situacións de violencia de xénero
ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a unha das persoas
proxenitoras (documento 1).
c) Certificado do grao de discapacidade, cando fose expedido por outra comunidade autónoma
(documento 2).
d) Ditame técnico facultativo, cando fose expedido por outra comunidade autónoma
(documento 3).
e) Xustificación documental do diagnóstico de TDAH (documento 4).
f) Certificado de realización dunha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de
formación profesional, cando fose expedido por outra comunidade autónoma (documento 5).
g) Certificación académica de módulos superados dun título de formación profesional básica,
cando fose expedida por outra comunidade autónoma (documento 6).
h) Certificación académica de módulos superados dun programa de cualificación profesional
inicial, cando fose expedida por outra comunidade autónoma (documento 7).
i) Certificación académica de ámbitos superados do nivel II da educación secundaria para as
persoas adultas, cando fose expedida por outra comunidade autónoma (documento 8).
m) Certificado de ter realizado un curso autorizado de preparación da proba de acceso aos
ciclos formativos de grao medio (documento 12).
2. A documentación complementaria presentarase xunto coa solicitude, segundo o
establecido nos artigos 17 e 18 desta orde.
3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude,
deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de
entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

Artigo 20. Comprobación de datos
1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos
nos seguintes documentos elaborados polas Administracións públicas:
a) DNI ou NIE da persoa solicitante. Consultaranse ademais os seguintes datos cando a persoa
interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o
documento correspondente:
a) Certificado do grao de discapacidade, cando fose expedido por organismos
dependentes da Xunta de Galicia (documento 2).
b) Ditame técnico facultativo, cando fose expedido por organismos dependentes da
Xunta de Galicia (documento 3).
c) Certificado de realización dunha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio
de formación profesional, realizada en Galicia (documento 5).

d) Certificación académica de módulos superados dun título de formación profesional
básica, cursado en Galicia (documento 6).
e) Certificación académica de módulos superados dun programa de cualificación
profesional inicial, cursado en Galicia (documento 7).
f) Certificación académica de ámbitos do nivel II da educación secundaria para as
persoas adultas, cursado en Galicia (documento 8).

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta
consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado
no formulario de inicio e achegar os documentos.
3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos
citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos
correspondentes.

Artigo 21. Estrutura e organización da proba
A estrutura e a organización da proba están definidas no artigo 38.3 do Decreto 114/2010.
Cada parte organizarase en probas de distintas materias, conforme o seguinte:
a) Parte sociolingüística: - Lingua castelá. - Lingua galega. - Ciencias sociais.
b) Parte matemática: - Matemáticas.
c) Parte científico-técnica. - Ciencias da natureza. - Tecnoloxía.
(Consultar exencións: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7921)

Artigo 27. Realización da proba
1. As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o

día 28 de maio de

2019 no horario que se indica deseguido:
- Ás 9:00 horas: presentación.
- Das 10:00 ás 13:00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
- Das 16:00 ás 18:00 horas: parte científico-técnica.
2. 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.

Artigo 29. Emisión de certificacións
1. Todas as persoas participantes nas probas de acceso poderán solicitar as certificacións de
realización da proba en calquera centro educativo público da Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional con oferta de ciclos formativos de formación
profesional, a partir do día 24 de xuño
2. En caso de superación total da proba, a certificación que o acredite dará acceso a calquera
ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.
3. Ás persoas que non superen a proba na súa totalidade, esta certificación halles permitir
conservaren durante os dous anos seguintes as cualificacións obtidas nas partes superadas
para as convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio da Comunidade
Autónoma de Galicia.
4. A certificación recollerá, á súa vez, as posibles exencións outorgadas, que manterán a súa
validez para futuras convocatorias, sempre que se manteña a mesma estrutura da proba de
acceso.

