
Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores de Formación Profesional
Convocatoria 2020

Probas de acceso Datas grao superior Datas grao medio

Inscrición para a proba. 10-19 febreiro 2-13 marzo

Publicación das listaxes provisionais:
-de inscrición.
-de exencións.
-de proba adaptada.

6 marzo 3 abril

Reclamación contra as listaxes provisionais.
9-13 marzo

14-17 abril

Publicación das listaxes definitivas:
-de inscrición.
-de exencións.
-de proba adaptada.

27 marzo 8 maio

Publicación dos centros públicos onde se realizarán as 
probas cos centros de inscrición que teñen adscritos.

27 marzo 8 maio

Celebración da proba. 23 abril 28 maio

Publicación da listaxe de cualificacións provisionais. 11 maio 10 xuño

Reclamación contra a listaxe de cualificacións provisionais. 12-15 maio 10-15 xuño

Publicación da listaxe de cualificacións definitivas. 1 xuño 22 xuño

Entrega de certificados nos centros. A partir do 3 de xuño A partir do 23 de xuño

Recursos contra as cualificacións definitivas de probas de 
acceso.

4 xuño - 4 de xullo 23 xuño - 23 xullo

Resolución administrativa. 3 xuño - 30 de setembro 24 xuño - 30 setembro

ramon
Máquina de escribir
As solicitudes deben presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario anexo I (ED312C) dispoñible na aplicación "ciclos probas" (https://www.edu.xunta.es/ciclos probas/PaxinaInicio.do) pode entregarse en calquer centro que teñan ciclos formativosInformación  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 sedispoña de DNI ou NIE.b) Resolución xudicial acreditativa da separación ou divorcio, situacións de violencia de xéneroou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a unha das persoasproxenitoras (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 deformación 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 profesionalinicial, cando fose expedida por outra comunidade autónoma (documento 7).i) Certificación académica de ámbitos superados do nivel II da educación secundaria para aspersoas adultas, cando fose expedida por outra comunidade autónoma (documento 8).j) Certificado de profesionalidade (documento 9).k) Informe de Vida Laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou o equivalente damutualidade laboral que corresponda (documento 10).l) Persoal das Forzas Armadas: certificación de vida laboral expedida pola pagadoría do centrode destino actual onde consten os empregos desempeñados por destino, coa especialidademilitar e o período de exercicio (documento 11).m) Certificado de ter realizado un curso autorizado de preparación da proba de acceso aosciclos formativos de grao medio (documento 12)
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http://www.edu.xunta.gal/



