
INFORMACIÓN E CALENDARIO PROBAS LIBRES
CICLOS FORMATIVOS 20-21

FAMILIA DE COMERCIO E MARKETING

CALENDARIO:

PARA TODAS AS PERSOAS MATRICULADAS:

- XORNADA DE ACOLLEMENTO: 3 DE XUÑO DE 2021 ÁS 12:00

PARA AS PERSOAS MATRICULADAS EN MÓDULOS DE ACTIVIDADES COMERCIAIS,
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS (MÓDULOS VINCULADOS Á OFERTA
DUAL 20-21 DE 1° CURSO), COMERCIO INTERNACIONAL, XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS
COMERCIAIS (VINCULADO AO RÉXIME ORDINARIO):

- 1ª PARTE: DO 07 AO 10 DE XUÑO DE 2021 EN HORARIO DE 09:00 A 14:30 HORAS
SEGUNDO CALENDARIO POR MÓDULOS QUE SE PUBLICARÁ Á FINALIZACIÓN DO
PERIODO DE MATRÍCULA.

- CUALIFICACIÓNS 1ª PARTE: 11 DE XUÑO DE 2021 ÁS 12:00 HORAS
- 2ª PARTE: DO 14 AO 18 DE XUÑO DE 2021 SEGUNDO CALENDARIO POR MÓDULOS QUE

SE PUBLICARÁ Á FINALIZACIÓN DO PERIODO DE MATRÍCULA.
- CUALIFICACIÓNS 2ª PARTE E FINAL: 21 DE XUÑO DE 2021 ÁS 12:00 HORAS.
- RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS: DO 21 AO 23 DE XUÑO DE 2021 ATA AS

12:00 HORAS DO ÚLTIMO DÍA.

PARA AS PERSOAS MATRICULADAS EN MÓDULOS DE TRANSPORTE E LOXÍSTICA, MARKETING
E PUBLICIDADE, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS (MÓDULOS
VINCULADOS Á OFERTA DUAL 20-21 DE 2° CURSO), XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS
COMERCIAIS (VINCULADOS AO RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS):

- 1ª PARTE: DO 07 AO 10 DE XUÑO DE 2021 EN HORARIO DE 16:00 A 22:00 HORAS,
SEGUNDO CALENDARIO POR MÓDULOS QUE SE PUBLICARÁ Á FINALIZACIÓN DO
PERIODO DE MATRÍCULA.

- CUALIFICACIÓNS 1ª PARTE: 11 DE XUÑO DE 2021 ÁS 17:00 HORAS
- 2ª PARTE: DO 14 AO 18 DE XUÑO DE 2021 SEGUNDO CALENDARIO POR MÓDULOS QUE

SE PUBLICARÁ Á FINALIZACIÓN DO PERIODO DE MATRÍCULA.
- CUALIFICACIÓNS 2ª PARTE E FINAL: 21 DE XUÑO DE 2021 ÁS 17:00
- RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS: DO 21 AO 23 DE XUÑO DE 2021 ATA AS

17:00 HORAS DO ÚLTIMO DÍA.

NORMATIVA RELACIONADA COAS PROBAS LIBRES



EXTRACTO DA ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos
de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao
abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 13. Organización, estrutura e desenvolvemento das probas.

1. O calendario de realización das probas harmonizarase coas actividades de recuperación dos módulos
pendentes a que se refiren os artigos 29, 31 e 33 da Orde do 12 de xullo de 2011, nun período non
superior a tres semanas antes da avaliación final correspondente.

2. As persoas aspirantes serán convocadas para a xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2
e para cada unha das partes da proba de cada módulo profesional en único chamamento. Para estes
efectos, os membros da comisión de avaliación poderán requirir en calquera momento ás persoas
aspirantes que acrediten a súa identidade.

3. A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a
cabo a través da realización das dúas partes da proba, pola persoa aspirante, ante o profesor ou a
profesora do correspondente módulo:

a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha
mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta
parte.

O profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez
puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior
a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a
puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do centro onde se realizou.

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda,
que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de un ou de varios supostos
prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación
establecidos na programación para esta parte.

O profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez
puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior
a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta
segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as
puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro onde se realizou.

4. Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado
módulo profesional as persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou
incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de
risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas.
Neste caso, o profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo
cun cero.



Artigo 14. Avaliación e cualificación final das probas libres

1. A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de
2011 e a expresión da cualificación final obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais
será numérica, entre un e dez, sen decimais.

2. A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das
cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á
unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a
puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

Artigo 15. Reclamación contra as cualificacións

As persoas aspirantes poderán presentar reclamación contra as cualificacións finais alcanzadas en cada
módulo no centro en que se realizaron as probas, consonte o procedemento establecido no artigo 45.2
da citada Orde do 12 de xullo de 2011. As referidas reclamacións deberán basearse nalgún dos
seguintes aspectos:

a) A avaliación que se levou a cabo non foi adecuada aos resultados de aprendizaxe e os criterios de
avaliación recollidos na correspondente programación.

b) Os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na programación.

c) A aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación para a superación das partes
da proba do módulo profesional non foi correcta.

Artigo 22. Organización e coordinación do proceso de información

1. Antes do inicio do período de matrícula, o centro porá á disposición das persoas interesadas as
programacións da proba libre dos módulos profesionais, publicará o calendario e o horario de
realización das probas, e dará a información que se considere de interese xeral.

2. Logo de rematado o proceso de matrícula, o equipo directivo do centro encargarase de organizar e
coordinar unha xornada de acollemento para as persoas matriculadas, xunto co orientador ou a
orientadora do centro, co fin de transmitir a información precisa, dar as instrucións que consideren
convenientes e aclarar as dúbidas xurdidas para o mellor desenvolvemento das probas.

Disposición adicional segunda. Baixas de oficio

1. Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non
asista inxustificadamente á xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2 ou a calquera das
partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional.



Para os efectos de determinación da baixa de oficio, a comisión de avaliación valorará as circunstancias
na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente
regulamento de réxime interior do centro.

2. Contra a resolución da baixa de oficio da matrícula, a persoa solicitante poderá presentar recurso de
alzada perante o xefe ou a xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A
devandita resolución esgotará a vía administrativa.

3. As persoas ás cales se lles aplique a baixa de oficio perderán a condición de persoa matriculada na
proba, polo que non se terá en conta ningunha cualificación e non poderán presentar unha solicitude de
inscrición nas probas do curso académico seguinte, e só poderán presentarse a esa convocatoria no
caso de que haxa vacantes despois de resolto o proceso de admisión a que se refire o artigo 10.


