
 
PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 2020. Orde do 20 de xaneiro 
de 2020. (DOG 7 de febreiro de 2020) 

 
 REQUISITOS PARA PODER PRESENTARSE AS PROBAS: 

 
- Alumnado que non cumpra os requisitos académicos esixidos para acceder directamente e teñan  
19 anos ou os cumpra no ano natural de realización da proba. 
 
IMPORTANTE: Quen acredite estar en posesión dun título de técnico de formación profesional 
terá acceso directo aos ciclos de grao superior de formación profesional, nas condicións de 
admisión que se determinen, segundo a modificación introducida pola LOMCE no artigo 41.3 da 
LOE. 
 

 ESTRUTURA DA PROBA: Consta de 2 partes: 

 
✓ Parte común: Organizarase en tres probas:  

▪ Lingua Galega 
▪ Lingua Castelá 
▪ Matemáticas. 

 
✓ Parte específica: valoraranse as capacidades referidas ao campo profesional de que se trate, e 

versará sobre os coñecementos básicos das materias de referencia establecidas para cada 
ciclo formativo ó que se pretende acceder. Orgánizase con base a tres opcións. As persoas 
aspirantes deberán elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de 
inscrición para a proba, escollendo 2 das tres materias das que desexan que se lle 
examinarse. 
 

       OPCIÓNS MATERIAS 

OPCIÓN A Economía da Empresa 
Lingua estranxeira ( inglés ou francés). 
Filosofía. 

OPCIÓN B Debuxo Técnico 
Tecnoloxía Industrial 
Física. 

OPCIÓN C Ciencias da Terra e Ambientais 
Química 
Bioloxía 

E 
En función da opción elixida (A, B ou C) poderase acceder a uns determinados ciclos formativos, 
englobados en diferentes familias profesionais (anexo VII da orde das probas de acceso).NAS 
PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

 
 LUGAR DE INSCRICIÓN E DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE. 

 
A solicitude de inscrición, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior irá 
dirixida ao director ou á directora de calquera centro que imparta ciclos formativos de formación 
profesional no curso académico 2019/20. 
 
1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario 
normalizado de solicitude, anexo II (código de procedemento ED312D), 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 II (código de procedemento ED312D), que a persoa 
interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición. 
 
 3. O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a 
asignación da sede de realización da proba de acceso. 
 
 

 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). 

 

 
 EXENCIÓN NAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR. 

 
Quen participe nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior poderá solicitar a 
exención total ou parcial da proba. 
 
A solicitude de exención deberase formular no momento da inscrición. Deberase marcar primeiro 
a exención da parte da proba que se solicita (común ou específica) e a continuación, o motivo 
desa elección. Achegar os documentos xustificativos correspondentes a cada motivo da 
exención. 
A persoa solicitante non poderá examinarse da parte ou das partes da proba para as que se lle 
conceda a exención nesta convocatoria. 
 
✓ EXENCIÓN TOTAL DA PROBA. 
Poderán quedar exentas da totalidade da proba as persoas que acrediten ter superada a proba de 
acceso á universidade para maiores de 25 anos. Estas persoas poderán participar no proceso de 
admisión a ciclos formativos de grao superior presentando directamente o certificado acreditativo 
correspondente. 

https://sede.xunta.gal/


 
✓ EXENCIÓN PARCIAL.  

Poderán quedar exentas dunha parte da proba as persoas que, mediante o documento 
xustificativo, acrediten algunha das seguintes circunstancias. 
 

EXENCIÓNS  

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

grao superior en Galicia (documento 4). 
  Superación da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional 

por outra opción (documento 4).  
 Superación da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de ensinanzas deportivas 

ou de artes plásticas e deseño (documento 5). 

 
  

EXENCIÓNS  

Solicita exención da parte específica (sinale o motivo): 
 Exención recoñecida, na mesma opción, nunha convocatoria anterior de probas de acceso a 

ciclos formativos de grao superior en Galicia (documento 4).  
 Título de técnico auxiliar da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento 

da reforma educativa (documento 6).  
 Certificado de profesionalidade de nivel II ou superior (documento 7). 
  Condición de deportista de alto nivel (documento 8). 
  Condición de deportista de alto rendemento (documento 9).  
 Título de técnico deportivo (documento 10). Título de técnico de artes plásticas e deseño 

(documento 11).  
 Experiencia laboral como persoa traballadora por conta allea de polo menos un ano 

(documentos 12 ou 13 e 14).  
 Experiencia laboral como persoa traballadora por conta propia de polo menos un ano 

(documentos 12 e 14) 

 

Exención da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior 
segundo as cualificacións profesionais de nivel dous ou superior que se acrediten. 
 

Familias 
profesionais 

Cualificacións profesionais Exención da 
parte específica 

da proba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe e son 

IMS074_3 Asistencia á produción en televisión.  
IMS221_3 Asistencia á produción cinematográfica e de obras 
audiovisuais.  
IMS437_3 Asistencia á produción de espectáculos en vivo e 
eventos. 

 
 
Opción A 

IMS434_2 Animación musical e visual en vivo e en directo.  
IMS435_2 Operacións de produción de laboratorio de imaxe. 
 IMS436_2 Operacións de son. 
 IMS075_3 Luminotecnia para o espectáculo en vivo. 
IMS076_3 Animación 2D e 3D.  

 
 
 
 
 



IMS077_3 Asistencia á realización en televisión. 
 IMS220_3 Asistencia á dirección cinematográfica e de obras 
audiovisuais. 
 IMS294_3 Cámara de cine, vídeo e televisión.  
IMS295_3 Desenvolvemento de produtos audiovisuais 
multimedia interactivos.  
IMS296_3 Montaxe e posprodución de audiovisuais. 
IMS438_3 Desenvolvemento de proxectos e control de son 
en audiovisuais, radio e industria discográfica. IMS439_3 
Desenvolvemento de proxectos e control de son en vivo e en 
instalacións fixas. 
 IMS440_3 Produción en laboratorio de imaxe.  
IMS441_3 Produción fotográfica. 
 IMS442_3 Rexedoría de espectáculos en vivo e eventos 

 
Opción B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marítimo 
pesqueira 

MAP005_2 Confección e mantemento de artes e aparellos. 
 MAP006_2 Manipulación e conservación en pesca e 
acuicultura.  
MAP009_2 Operacións en instalacións e plantas 
hiperbáricas. 
 MAP010_2 Operacións subacuáticas de reparación en 
flotación e reflotamento. 
 MAP011_2 Operacións subacuáticas de obra hidráulica e 
voadura.  
MAP170_2 Operacións en transporte marítimo e pesca de 
baixura.  
MAP171_2 Navegación en augas interiores e próximas á 
costa.  
MAP231_2 Pesca local.  
MAP495_2 Mantemento de instalacións en acuicultura.  
MAP496_2 Operacións subacuáticas de salvamento e 
rescate.  
MAP573_2 Mantemento dos equipamentos dun parque de 
pesca e da instalación frigorífica.  
MAP574_2 Operacións de bombeo para carga e descarga en 
buques.  
MAP575_2 Operacións de coordinación en cuberta e parque 
de pesca.  
MAP591_2 Navegación e pesca marítima. 
 MAP592_2 Operacións de control do funcionamento e 
mantemento da planta propulsora, máquinas e 
equipamentos auxiliares do buque. 
 MAP593_2 Operacións portuarias de carga, estiba, 
descarga, desestiba e transbordo.  
MAP619_2 Goberno de embarcacións e motos náuticas 
destinadas ao socorrismo acuático. MAP234_3 Navegación, 
transporte marítimo e actividades pesqueiras.  
MAP497_3 Inspección, localización e ensaios non destrutivos 
en ambientes hiperbáricos. 

Opción B 



 MAP498_3 Intervencións subacuáticas no patrimonio 
natural e cultural somerxido.  
MAP499_3 Supervisión de operacións en complexos e 
sistemas hiperbáricos. 
 MAP576_3 Documentación pesqueira. 
 MAP577_3 Observación da actividade e control das 
capturas dun buque pesqueiro.  
MAP594_3 Control do funcionamento e supervisión do 
mantemento da planta propulsora, máquinas e 
equipamentos auxiliares do buque 

MAP007_2 Produción de alimento vivo. 
 MAP008_2 Engorda de peixes, crustáceos e cefalópodos. 
MAP100_2 Engorda de moluscos bivalvos. 
 MAP101_2 Produción en criadeiro de acuicultura. 
MAP102_3 Organización de lonxas.  
MAP232_3 Xestión da produción de criadeiro en acuicultura.  
MAP233_3 Xestión da produción de engorda en acuicultura 

Opción C 

 
 

 CALENDARIO DAS PROBAS 

 

PROBAS DE ACCESO A GRAO SUPERIOR DATAS GRAO SUPERIOR 

Inscrición para á proba Prazo comprendido entre os 
días 10 de febreiro ao 19 de 
febreiro de 2020, 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). 

 
 
 6 de marzo 

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. 

Prazo comprendido entre o 9 
de marzo ao 13 de marzo, 
ambos os dous 
incluídos.Podendo achegar a 
documentación pendente de 
entrega. 

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). 

 
 
27 de marzo 

Publicación dos centros onde se realizan as probas  27 de marzo 

Celebración da proba 23 de abril de 2020 
Publicación de listaxes de  cualificacións provisorias 11 de maio 

Reclamación contra a listaxe de cualificacións provisionais 12 de maio ao 15 de maio, 
ambos os dous incluídos, no 
mesmo centro onde se 



realizou a inscrición 

Publicación da listaxe de cualificacións definitivas 1 de xuño 

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

Recursos ás cualificacións definitivas de probas de acceso ( 1 mes) 4 de xuño ao 4 de xullo 

Resolución administrativa 3 de xuño ao 30 de setembro. 

 
 HORARIO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 

 
✓ DATA: 23 de abril 2020 no horario que se indica deseguido: 

 
✓ HORARIO: 

 

• Ás 9.00 horas: presentación. 
 

• Parte común da proba. Das 09:30 ás 13.00 horas:  (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua 
Castelá).  
 

• Parte específica da proba. Das 16:00 ás 18:30 horas:(materias específicas da opción vin-
culada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder, segundo o anexo VII desta resolución).  
 
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.  
 

  MATERIAIS QUE 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. Poderase empregar nas probas de matemáticas, física, tecnoloxía industrial e 
química.   

▪ Lapis, compás, regra, escuadro e cartabón en debuxo técnico. 
 
 Non se admitirá ningún aparello capaz de recibir, transmitir nin almacenar información, como, por 
exemplo, teléfonos móbiles. 
 
 
 

CUALIFICACIÓNS E CERTIFICACIÓNS DAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRAO SUPERIOR. 

 
✓ CUALIFICACIÓNS 

 

A cualificación de cada parte da proba (común e específica) será numérica, entre cero e 
dez puntos. A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha 
puntuación de 4,00 puntos en cada parte (común e específica) e será a media aritmética 
destas, expresada con dous decimais. Será positiva a cualificación de 5,00 puntos ou 
superior. En caso contrario, a nota final cualificarase como “non apto/a”. Para calcular a 
media da nota de cada parte non é preciso ter unha nota mínima nas materias que 
constitúen esa parte. 



 
Para os efectos de cálculo da nota final da proba de acceso non se terán en conta as 
partes da proba das cales a persoa participante fose declarada exenta. Así mesmo, no caso 
de exención de todas as partes da proba, a cualificación final expresarase como 
«exento/a». 

 
Conservación da cualificación de partes superadas nalgunha das dúas convocatorias 
anteriores. 
 
A conservación de nota é para aquelas persoas que realizaran a proba de acceso a ciclos 
formativos de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2018 
e 2019 e non a superasen na súa totalidade. Pódese solicitar cando a parte superada da 
proba teña unha nota igual ou superior a cinco. 
 

Aquelas persoas que se atopen nesta situación poderán marcar na solicitude a opción 
correspondente. No Anexo II,as opcións que aparecen relacionadas con este apartado son: 
 

 Solicita conservación da cualificación da parte común. 
 Solicita conservación da cualificación da parte específica. 

 
No caso de solicitudes realizadas vía web aparecerá a nota obtida na parte da proba 
superada. 
En ningún caso se poderá realizar o exame da parte da proba da que se solicita 
conservación. 
 

✓ CERTIFICACIÓNS 

 

Todas as persoas participantes nas probas de acceso poderán solicitar a certificación de 
realización da proba nos centros onde a realizasen ou onde se inscribisen, a partir do día 3 
de xuño. 
 

 CERTIFICADOS DE RESOLUCIÓN DAS PROBAS POR RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA.  

 

As persoas que nas convocatorias de 2018, 2019 e 2020 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 2019/2020. 
 

1- CANDO SE SOLICITA A ACREDITACIÓN DA SUPERACIÓN DALGUNHA PARTE DA PROBA?. 
Despois de finalizado o proceso da proba. 
 
2-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.  
 
3-ONDE SE REALIZA A EMISIÓN DE CERTIFICADOS?nos centros designados como lugares de rea-
lización das probas ou nos centros designados para emitir certificados.  
 
4-CAL E O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES? Do 3 de xuño  ao 30 de setembro de 2020 

 

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. 
• Acceso á estudos universitarios dende a formación inicial de grao superior. 

 
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 

 
 
                                                                             

 
                                                                             

 
ANEXOS. 
 
 Familias profesionais e ciclos formativos aos que se pode acceder segundo a 
opción da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior 

 

Proba de 
acceso 
superada 

Familias profesionais e ciclos formativos aos que dá acceso 

 
 
 
OPCIÓN A 

Administración e Xestión 

Comercio e Márketing 

Hostalaría e Turismo 

Servizos Socioculturais e á Comunidade 

Ciclo superior de Produción de Audiovisuais e Espectáculos (da familia profesional 
de Imaxe e Son) 

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


 
 
 
 
 
 
OPCIÓN B 

Artes Gráficas 

Edificación e Obra Civil 

Electricidade e Electrónica 

Enerxía e Auga 

Fabricación Mecánica 

Industrias Extractivas 

Informática e Comunicacións 

Instalación e Mantemento 

Imaxe e Son (agás o ciclo superior de Produción de Audiovisuais e Espectáculos) 

Madeira, Moble e Cortiza 

Marítimo-Pesqueira (agás o ciclo superior de Acuicultura) 

Transporte e Mantemento de Vehículos 

Téxtil, Confección e Pel 

Vidro e Cerámica 

 
 
 
OPCIÓN C 

Agraria 

Actividades Físicas e Deportivas 

Imaxe Persoal 

Industrias Alimentarias 

Ciclo superior de Acuicultura (da familia profesional Marítimo-Pesqueira) 

Química 

Seguridade e Ambiente 

Sanidade. 

 

 
Exención da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao 
superior segundo a familia profesional na que se acredite unha cualificación 
profesional de nivel dous ou superior. 
 
 

Familias profesionais Exencións da parte específica da proba. 

Actividades Físicas e Deportivas  Opción C 

Administración e Xestión  Opción A 

Agraria  Opción C 

Artes Gráficas  Opción B 

Comercio e Márketing Opción A 

Edificación e Obra Civil  Opción B 

Electricidade e Electrónica  Opción B 

Enerxía e Auga  Opción B 

Fabricación Mecánica  Opción B 

Hostalaría e Turismo  Opción A 

Imaxe Persoal  Opción C 

Industrias Alimentarias  Opción C 

Industrias Extractivas  Opción B 

Informática e Comunicacións  Opción B 

Instalación e Mantemento  Opción B 

Madeira, Moble e Cortiza  Opción B 



Química  Opción C 

Sanidade  Opción C 

Seguridade e Ambiente  Opción C 

Servizos Socioculturais e á Comunidade  Opción A 

Téxtil, Confección e Pel  Opción B 

Transporte e Mantemento de Vehículos  Opción B 

Vidro e Cerámica  Opción B 

 


