
Departamento de Orientación 

 

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 2021 

CONSULTA NESTA LIGAZÓN: 

ACESSO GRAO MEDIO 

http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual 

ACCESO GRAO SUPERIOR 

http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual 

ORDE DE CONVOCATORIA 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioG0598-280121-0010_gl.html 

Orde do 21 de Xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de 

grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021. 

CALENDARIO DAS PROBAS DE ACCESO 

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9041 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN TELEMÁTICA GRAO MEDIO E SUPERIOR 

https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do 

 

INFORMACIÓN DE INTERESE: Os lugares e sedes para a realización das probas están pendentes 

de publicación. Informaremos cando se fagan oficiais. 

INSCRICIÓN PARA A PROBA DE ACCESO GRAO SUPERIOR 

DATAS: 18 DE FEBREIRO AO 3 DE MARZO 

INSCRICIÓN PARA A PROBA DE ACCESO GRAO MEDIO 

DATAS: 15-26 DE MARZO 

CELEBRACIÓN DA PROBA GRAO SUPERIOR 

DATA: 15 ABRIL 

CELEBRACIÓN DA PROBA GRAO MEDIO 

DATA: 27 MAIO 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual
http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9041
https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do


1.- PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO  

- As persoas inscritas deberán presentar para a realización da prob, o seu documento 

oficial de identidade (DNI) e a copia da folla da solicitude de inscrición. 

- REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES. Poderán participar as persoas que non 

cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou 

os fagan no ano natural de celebración da proba.  

-  As probas desenvolveranse no horario que se indica a seguir:  

▪ Ás 9.00 horas: presentación.  

▪ Das 9.30 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.  

▪ Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica. 

- PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais. 

- PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA: Ciencias da natureza, Tecnoloxía. 

- PARTE MATEMÁTICA: Matemáticas. 

EXÁMENES TIPO TEST. CONVOCATORIA DE ANOS ANTERIORES 

http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatorias-anteriores. 

 

- A relación provisional de cualificacións farase pública o día 8 de xuño. Poderase presentar 

reclamacións contra a listaxe provisional de cualificacións desde o día 8 ata o día 11 de 

xuño no mesmo centro onde se realiza a inscrición. A publicación da listaxe de 

cualificacións definitivas farase pública o 22 xuño. Entrega de certificados nos centros a 

partir do 23 de xuño para poder facer a matrícula de elección de ciclos formativos. 

 

 2.- PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO SUPERIOR  

- As persoas inscritas deberán presentar para a realización da proba o seu documento 

oficial de identidade (DNI) e a copia da folla da solicitude de inscrición. 

- REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES. Poderán participar as persoas que non 

cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos 

ou os fagan no ano de realización da proba. 

- As probas desenvolveranse no horario que se indica a seguir: 

▪ Ás 9.00 horas: presentación.  

▪ Das 9.30 ás 13.00 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua 

Galega e Lingua Castelá).  

▪ Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da 

opción vinculada ao ciclo formativo a que se desexe acceder, segundo o 

anexo VII da orde da convocatoria). Deberá elexir unha das tres opcións no 

momento de formalizar a solicitude, escollendo dúas das tres 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 e Bioloxía. 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatorias-anteriores


Familias profesionais e ciclos formativos a 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 a 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) 

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 

 



- A relación provisional de cualificacións farase pública o día 3 de maio. Poderase presentar 

reclamacións contra a listaxe provisional de cualificacións desde o día 4 ata o día 7 de maio, 

ambos os dous incluídos, no mesmo centro onde se realiza a inscrición. A relación definitiva 

de cualificacións farase pública o día 1 de xuño. Entrega de certificados nos centros, a partir 

do 3 de xuño para poder facer a matrícula de elección de ciclos formativos. 

❖ MOI IMPORTANTE: Non hai que confundir as probas de acceso a ciclos de grao 

medio ou superior con elección de ciclos formativos. Todo o alumnado que 

cumpra os requisitos académicos e desexe cursar un ciclo de formación 

profesional, deberá formalizar a matrícula a finais do mes de xuño, cando se 

publique a convocatoria. Informaremos no centro. 

❖ Estableceremos reunións co alumnado que desexe informarse de forma 

persoalizada a través das titorías e a orientadora do centro. 

 

A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para 

cada centro é: 

GRUPO A 
ESO ou equivalentes 

GRUPO B 
FPB e PCPI 

GRUPO C 
Probas de accceso e outros 

  

Ata o 70% 

  

Ata o 20% 

  

Ata o 10% 

 

A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para 
cada centro é: 

GRUPO A 
Bacharelato ou equivalentes 

GRUPO B 
Título de técnico 

GRUPO C 
Probas de acceso e outros 

  

Ata o 70% 

  

Ata o 20% 

  

Ata o 10% 

  

 


