
PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

ANO 2018 

Estrutura o organización da proba: 

A proba ten tres partes, e cada unha delas organízase nas probas que se indican: 

PARTES PROBAS 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Lingua Castelá 

- Lingua Galega 

- Ciencias Sociais 

PARTE MATEMÁTICA - Matemáticas 

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 
- Ciencias da Natureza 

- Tecnoloxía 

Os contidos das probas serán os aspectos básicos do currículo das materias de ESO. 

Cualificación da proba: 

1. Cada unha das partes da proba será cualificada cunha nota de entre 0 e 10 puntos.  Para o cálculo da nota final será necesario 
obter unha cualificación mínima de 4 puntos en cada unha das partes da proba. 

2. A nota final da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio será a media aritmética das tres partes, expresada con dous 
decimais.  Será positiva a cualificación de 5 puntos ou superior. 

3. A superación da proba de acceso permitirá o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio nas condicións de admisión que 
se determinen. 

4. No caso de non superar a proba, nas partes nas que se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos poderase manter 
esa cualificación en futuras convocatorias durante un máximo de dous anos. 

Calendario das probas de acceso: 

Datas 

Inscrición para a proba 12 ao 23 de marzo 

Publicación da relación provisional de inscritos, exencións e probas adaptadas 16 de abril 

Reclamación ás listaxes provisionais 17 ao 20 de abril 

Publicación da relación definitiva de inscritos, exencións e probas adaptadas 15 de maio 

Publicación dos centros públicos onde se realizarán as probas cos centros 
adscritos 

15 de maio 

Celebración da proba 31 DE MAIO 

Publicación das cualificacións provisionais 12 de xuño 

Reclamacións ás cualificacións provisionais 13 ao 15 de xuño 

Publicación das cualificacións definitivas 22 de xuño 

Entrega de certificados nos centros A partir do 25 de xuño 

Recursos contra as cualificacións definitivas 25 de xuño ao 26 de xullo 

Resolución administrativa 
25 de xuño ao 
30 de setembro 

 



Horario das probas 

- Ás 9:00 horas:  presentación 

- Das 10:00 ás 13:00 horas:  parte matemática e parte sociolingüística (Matemáticas, Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias 
Sociais) 

- Das 16:00 ás 18:00 horas:  parte científico-técnica (Ciencias da Natureza e Teconoloxía) 

Lugar 

O día 15 de maio farase público o lugar ou os lugares onde se realizarán as probas.  Esta listaxe publicarase nos centros de 
inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp. 

A sede de realización da proba determínase en función do centro de inscrición empregado e, en principio, tratarase dalgún centro 
público próximo a este.  Daquela, recoméndase usar como centro de inscrición un próximo ao domicilio habitual. 

IMPORTANTE 

▪ É obrigatorio presentar, o día da realización da proba, o DNI e a copia da folla de solicitude de inscrición. 

▪ Poderanse utilizar os seguintes materiais: 

- Bolígrafos de tinta negra ou azul (ningunha outra cor). 

- Calculadora científica, agás que sexa programable, gráfica ou con capacidade para almacenar e transmitir datos. Soamente se 
pode empregar na proba de Tecnoloxía da parte científico-técnica. 

▪ Non se admitirá ningún aparello capaz de recibir, transmitir nin almacenar información, como, por exemplo, teléfonos móbiles. 

▪ O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas. Non seguilas será causa de exclusión. 

Información e publicación de listaxes: 

Toda esta información e todas as listaxes poderán consultarse en: 

- no centro onde se presente a solicitude 
- no centro onde se realicen as probas 
- en www.edu.xunta.es/fp  
 
 

MÁIS INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

http://www.edu.xunta.es/fp
http://www.edu.xunta.es/fp

