
 
PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 2020. Orde do 20 de xaneiro de 

2020. (DOG 7 de febreiro de 2020) 

 
 REQUISITOS PARA PODER PRESENTARSE AS PROBAS: 

 
- Persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder directamente e teñan 
dezasete anos ou os cumpran no ano natural de celebración da proba. 
 

 ESTRUTURA DA PROBA: A proba consta de tres partes: 

 
✓ Parte Sociolingüística.  Organízase en tres probas:  

 
▪ Lingua Castelá 
▪ Lingua Galega 
▪ Ciencias Sociais. 

 
✓ Parte Matemática. Organízase nunha única proba: Matemáticas. 

 
✓ Parte Científico-Técnica:Organízase en dúas probas: Ciencias da Natureza e Tecnoloxía. 

 
 LUGAR DE INSCRICIÓN E DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE. 

 
Hai dúas maneiras de presentar as solicitudes de inscrición, segundo polo que opte o/-a alumno/-a 
para cubrilas. 
 

1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario 
normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na 
aplicación informática «ciclosprobas» 
(https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio. do) accesible desde a sede 
electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes 
poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola 
sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 
(https://sede.xunta.gal).  
 
2.Tamén se poderán presentar as solicitudes na secretaría de calquera centro docente 
público da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparta 
ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2019/20. As persoas 
interesadas deberán cubrir a solicitude a través da aplicación «ciclosprobas» 
(https://www. edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) que xerará un documento en 
formato PDF co formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento 
ED312C), 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. 
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 PROBAS DE ACCESO ADAPTADAS ÁS PERSOAS QUE ACREDITEN DISCAPACIDADES. 
 

No momento da inscrición, poderán solicitar a proba adaptada aquelas persoas que cumpran 
os seguintes requisitos: 
 
▪ Persoas con alteracións físicas, psíquicas ou sensorias cun grao de discapacidade igual ou 

superior ao 33 %. Presentarase o certificado do grao de discapacidade emitido polo 
organismo competente, así como o seu ditame técnico facultativo. 

▪ Persoas diagnosticadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). 
Xuntaráse a xustificación documental do diagnóstico de TDAH (informe médico e informe 
psicopedagóxico se o houbese). 

 

 
 CONSERVACIÓN DA CUALIFICACIÓN DAS PARTES SUPERADAS. 

 

Quen teña realizada a proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2018 ou 2019 e non a superase na súa 
totalidade poderá solicitar a conservación da cualificación obtida nas partes superadas 
cunha puntuación igual ou superior a cinco para a presente convocatoria. En caso de 
solicitar a conservación, non poderá examinarse desa parte ou desas partes da proba. 
 
No Anexo 1. No cadro Conservación da cualificación de partes superadas nalgunha das 
dúas convocatorias anteriores, sinalo o que corresponda. 
 

 Solicita conservación da cualificación da parte sociolingüística. 
 Solicita conservación da cualificación da parte matemática. 
 Solicita conservación da cualificación da parte científico-técnica. 

 
 EXENCIÓNS PARA AS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO: 

 
Quen participe nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio poderá solicitar a exención 
total ou parcial da proba. 
 
A persoa solicitante non poderá examinarse da parte ou das partes da proba para as que se lle 
conceda, nesta convocatoria, a exención. 
 
✓ Exención total da proba: 
 
Poderán quedar exentas da totalidade da proba as persoas que acrediten unha das seguintes 
circunstancias:  
 

 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 

Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional inicial, de 
ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño. 

Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de ensinanzas deportivas ou de artes 



plásticas e deseño. 

 
Estas persoas han poder participar no proceso de admisión a ciclos formativos de grao medio 
presentando directamente o certificado acreditativo na secretaría do centro correspondente, 
nas condicións que se indiquen na normativa do proceso de admisión. 
 
✓ Exención parcial da proba: 
A solicitude de exención parcial da proba deberase formular no momento da inscrición. A persoa 
solicitante non poderá examinarse da parte ou partes da proba para as que se lle conceda a 
exención nesta convocatoria.  
 
Ademais das circunstancias incluidas na seguinte táboa, poderase solicitar a exención dunha parte 
da proba no caso de que xa fora recoñecida dita exención nunha convocatoria anterior de probas 
de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia. 

No Anexo 1. No cadro exencións, sinalo de ser o caso o seguinte. 
 
EXENCIÓNS 

Solicita exención da parte sociolingüística (sinale o motivo):  
 Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de 

grao medio en Galicia (documento 5).  
 Superación dos módulos profesionais de Comunicación e Sociedade I e II dun título de 

formación profesional básica (documento 6).  
 Superación dos ámbitos social e de comunicación dun programa de cualificación profesional 

inicial (documento 7).  
 Superación dos ámbitos social e de comunicación do nivel II da educación secundaria para as 

persoas adultas (documento 8). 

 
 

EXENCIÓNS 

Solicita exención da parte matemática e da parte científico-técnica (sinale o motivo): 
 Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de 

grao medio en Galicia (documento 5).  
 Superación dos módulos profesionais de Ciencias Aplicadas I e II dun título de formación 

profesional básica (documento 6).  
 Superación do ámbito científico-tecnolóxico dun programa de cualificación profesional inicial 

(documento 7).  
 Superación do ámbito científico-tecnolóxico do nivel II da educación secundaria para as 

persoas adultas (documento 8).  

 
 

EXENCIÓNS 

Solicita exención da parte científico-técnica (sinale o motivo): 
 Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de 

grao medio en Galicia (documento 5).  
 Superación dos módulos profesionais dun título de formación profesional básica, agás o 

módulo de FCT e os módulos asociados aos bloques comúns (documento 6).  
 Superación dos módulos específicos profesionais (exceptuando o módulo de FCT) dun 



programa de cualificación profesional inicial (documento 7).  
 Certificado de profesionalidade de calquera nivel (documento 9). 
 Experiencia laboral de polo menos un ano en xornada completa (documento 10 ou 11).  

 
 
A acreditación positiva dalgunha parte da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio, 
manterá a súa validez en futuras convocatorias 
 

 CALENDARIO DAS PROBAS 

 

PROBAS DE ACCESO DATAS GRAO MEDIO 

Inscrición para á proba Prazo comprendido entre os 
días 2 e o 13 de marzo,  ambos 
os dous incluídos 

Publicación de listaxes provisorias  
-De inscrición (persoas admitidas e excluídas) 
-De exencións ( aceptación ou denegación de exención dalgunha parte da proba) 
-Da proba adaptada (para persoas que presenten algunha discapacidade). 

 
3 de abril 

Presentación de reclamacións contra as listaxes provisorias. A reclamación farase 
no centro onde se presentou a inscrición. Durante este período poderase achegar a 
documentación pendente de entrega. 

14 ao 17 de abril, ambos os 
dous incluídos, no mesmo 
centro onde se realizase a 
inscrición. 

Publicación da relación de listaxes definitivas 
-de inscrición (persoas admitidas e excluídas) 
-de exencións ( aceptación ou denegación de exención dalgunha parte da proba) 
-Da proba adaptada (para persoas que presenten algunha discapacidade). 

8  de maio 

Publicación dos centros onde se realizan as probas  8 de maio 

Celebración da proba 28 de maio de 2020 
Publicación de listaxes de  cualificacións provisorias 10  de  xuño 

Reclamación contra a listaxe de cualificacións provisionais 10-15 de xuño 

Publicación da listaxe de cualificacións definitivas 22 de xuño 

Entrega de certificados nos centros A partir do 23 de xuño no 
centro onde realizaron a proba 
ou no centro no que se 
inscribiron. 

Recursos ás cualificacións definitivas de probas de acceso. Do 23 de xuño ao 23 de xullo 

Resolución administrativa 24 de xuño-30 de setembro. 

 
 
✓ HORARIO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 

 
▪ DATA: 28 de maio de 2020 
 
▪ HORARIO: 

 
 Ás 9:00 horas: presentación 
 
 Partes matemática e sociolingüística da proba. 



 
▪ Das 09:30 ás 13:00 horas: Matemáticas, Lingua Galega, Lingua Castelá  e Ciencias Sociais. 

 
 Parte científico-técnica 
 
▪ Das 16:00 ás 18:00 horas: Ciencias da Natureza e Tecnoloxía. 

 
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.  
 

 QUE MATERIAIS SE PODEN EMPREGAR NA REALIZACIÓN DAS PROBAS. 
 

▪ 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 no exame de tecnoloxía da 
parte científico-técnica.  

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

 
 

 CUALIFICACIÓNS E CERTIFICACIÓNS DAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS 
FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 

 
 
✓ CUALIFICACIÓNS: 

 
A cualificación de cada parte da proba (sociolingüística, matemática e científico-técnica) será 
numérica, entre cero e dez puntos. A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo 
menos unha puntuación de catro puntos en cada parte (sociolingüística, matemática e científico-
técnica), e será a media aritmética destas, expresada con dous decimais. Considerarase aprobada 
a proba cando se obteña unha cualificación global de cinco puntos ou superior. En caso contrario, 
a nota final cualificarase como "non apto/a". Non cómpre acadar unha nota mínima nas materias 
de cada parte (sociolingüística, matemática e científico-técnica) para poder facer a media entre 
elas. 
 
✓ CERTIFICACIÓNS: 

 
 
1-Todas as persoas participantes nas probas de acceso poderán solicitar a certificación de 
realización da proba nos centros onde a realizasen, a partir do día seguinte ao da publicación das 
cualificacións definitivas.  ( a partir do 23 de xuño). 
 
2-No 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 permitiralle conservar 
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, a 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. 
 
 

 CERTIFICADOS DE RESOLUCIÓN DAS PROBAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.  

 
As persoas que nas convocatorias de 2017, 2018 e 2019 superasen algunha das partes da proba de 
acceso na Comunidade Autónoma de Galicia e estean en condicións, logo de rematado o proceso, 
de acreditar nas partes non superadas algunha das causas de exención previstas nesta orde, 
poderán solicitar certificación de superación da proba por resolución administrativa en calquera 
instituto de educación secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou 
nos centros integrados de formación profesional. 
Tamén o poderán solicitar as persoas que, aínda que non teñan partes superadas, estean en 
condicións de ter a exención de todas as partes da proba de acceso. 
A emisión destes certificados poderase realizar en calquera centro docente público da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación 
profesional no curso académico 2018/19. 
A solicitude realizarase nos modelos do anexo I ou II, segundo corresponda, dirixida ao director ou 
á directora do centro, a partir da data en que se emitan os certificados da correspondente 
convocatoria ordinaria e ata o 30 de setembro de 2019. 
MED 

1- ¿CANDO SE SOLICITA A ACREDITACIÓN DA SUPERACIÓN DALGUNHA PARTE DA PROBA?. 
Despois de finalizado o proceso da proba. 

 
3-¿ONDE PRESENTO A SOLICITUDE?.En calquera instituto de educación secundaria onde se 
impartan ciclos formativos de formación profesional ou nos centros integrados de formación 
profesional.  
 
4- ¿CAL E O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE?. Do 24 de xuño ao 30 de setembro de 
2020. 
 
5- ¿QUE CENTRO EMITE A CERTIFICACIÓN? Nos centros onde se realizaron as probas. 
 
Na páxina web: http://www.edu.xunta.es/fp/: poderás atopar ademais da información 
presentada, outros datos de interese: 
 
Documentos para presentarse á proba. 
Modelos de exames. 
Materiais para a preparación das probas. 
 
Para máis información podedes poñervos en contacto co Departamento de Orientación. 
 
 

                                                                 En Monterroso a,  6 de febreiro de 2020. 
                                                                  A Xefa do Departamento de Orientación 

                                                                   

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

