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Orde do 11 de maio de 2010 pola que se
regulan as condicións para o acceso ás
ensinanzas universitarias oficiais de grao
e os procedementos de admisión ás tres
universidades do sistema universitario de
Galicia para o curso 2010-2011.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo
31, establece como competencia plena da Comuni-
dade Autónoma de Galicia a regulación e adminis-
tración do ensino en toda a súa extensión, niveis e
graos, modalidades e especialidades, no ámbito das
súas competencias.

O Real decreto 1754/1987, do 18 de decembro,
transferiulle á Comunidade Autónoma de Galicia
competencia en materia de universidades. Estas
competencias foron asumidas pola Comunidade
Autónoma de Galicia e asignadas á Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria no Decreto
62/1988, do 17 de marzo. A Lei 11/1989, do 20 de
xullo, de ordenación do sistema universitario de
Galicia (LOSUG), determina a constitución do siste-
ma universitario de Galicia con tres universidades: a
de Santiago de Compostela, a da Coruña e a de Vigo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, establece no seu artigo 38 que o acceso aos
estudos universitarios exixirá, ademais da posesión
do título de bacharelato, a superación dunha proba
que permita valorar, xunto coas cualificacións obti-
das no bacharelato, a madurez académica, os coñe-
cementos e a capacidade dos estudantes para segui-
ren con éxito as ensinanzas universitarias. Esta pro-
ba de acceso terá validez para o acceso ás distintas
titulacións das universidades españolas.

O Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, de
acordo co mandato contido no artigo 42.3 da Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universida-
des, na súa nova redacción dada pola Lei orgánica
4/2007, do 12 de abril, establece a normativa básica
para a admisión dos estudantes nos centros univer-
sitarios públicos con respecto aos principios de
igualdade, mérito e capacidade.

No capítulo I establécense as disposicións relati-
vas a todos os sistemas de acceso á universidade
española para cursar ensinanzas universitarias ofi-
ciais de grao. No capítulo II defínese a nova proba
de acceso a estas ensinanzas, coa cal se pretende
mellorar o modelo ata o de agora vixente. No capítu-
lo III regúlanse as particularidades referidas ao
acceso á universidade española de estudantes proce-
dentes doutros sistemas educativos. No capítulo IV
regúlase o acceso á universidade das persoas que
estean en posesión dos títulos de técnico superior da
formación profesional, técnico superior de artes
plásticas e deseño ou técnico deportivo superior a
que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei orgáni-
ca 2/2006, de educación. No capítulo V regúlase o
acceso á universidade das persoas maiores de 25
anos, así como das persoas que tendo cumprido os
40 anos de idade, acrediten unha determinada expe-

riencia laboral e, ademais, o acceso das persoas
maiores de 45 anos de idade. Finalmente, no capítu-
lo VI regúlanse os procedementos de admisión ás
universidades públicas españolas.

O Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que
se establece o calendario de aplicación da nova
ordenación do sistema educativo establecida pola
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
remite ao ano académico 2009-2010 a organización
da proba de acceso que regula o Real decreto
1892/2008, do 14 de novembro.

A Orde do 16 de decembro de 2009 regula, para o
ano académico 2009-2010, a proba de acceso ás
ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema
universitario de Galicia para o alumnado que estea
en posesión do título de bacharelato ou equivalente.

A Lei 11/1989, de ordenación do sistema universi-
tario de Galicia (LOSUG), do 20 de xullo, establece
no seu artigo 10 o sistema universitario de Galicia
como unha realidade material e humana planificada
e coordinada que aplica o principio do distrito único
para os estudantes, o que supón que se incorporan a
calquera centro de ensino universitario de Galicia
con independencia do lugar da comunidade onde
cursasen os estudos de secundaria ou realizasen as
probas de acceso.

De todo o antedito deriva a necesidade de conxu-
gar os principios de distrito único, distrito aberto,
autonomía universitaria e coordinación dos procede-
mentos e das competencias, no momento da incorpo-
ración dos estudantes ao ensino universitario e nos
procedementos de acceso.

Cómpre, polo tanto, que se regule o acceso ás ensi-
nanzas universitarias oficiais de grao do sistema
universitario de Galicia para o curso 2010-2011.

En consecuencia, unha vez oída a Comisión Inte-
runiversitaria de Galicia, a Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria,

DISPÓN:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto:

1. Regular as condicións para o acceso ás ensinan-
zas universitarias oficiais de grao do sistema univer-
sitario de Galicia desde os diversos supostos previs-
tos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción e pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro,
de universidades, modificada pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril.

2. Regular o proceso de admisión ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao do sistema universita-
rio de Galicia, nas condicións determinadas polo
Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro.
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Artigo 2º.-Principios.

1. O acceso á universidade desde calquera dos
supostos previstos nesta orde realizarase desde o
pleno respecto aos dereitos fundamentais e aos prin-
cipios de igualdade, mérito e capacidade.

2. Así mesmo, teranse en conta os principios de
accesibilidade universal e deseño para todos, segun-
do o establecido na Lei 51/2003, do 2 de decembro,
de igualdade de oportunidades, non-discriminación
e accesibilidade universal das persoas con discapa-
cidade.

Artigo 3º.-Requisitos.

Poderán acceder ás ensinanzas universitarias ofi-
ciais de grao do sistema universitario de Galicia, as
persoas que reúnan calquera dos seguintes requisi-
tos:

a) Ter superada a proba de acceso á universidade
establecida no Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, ou segundo normativas anteriores, estan-
do en posesión de calquera dos títulos e certificados
que se indican a continuación:

-Título de bacharelato relacionado nos artigos 37 e
50.2º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación.

-Título de bacharelato establecido pola Lei orgáni-
ca 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do
sistema educativo.

-Certificado acreditativo de ter superado o curso
de orientación universitaria.

-Certificado acreditativo de ter superado o curso
preuniversitario.

-Calquera outro título que o Ministerio de Educa-
ción declare equivalente, para estes efectos, ao títu-
lo de bacharelato regulado pola Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación.

-Título homologado ao título español de bacharela-
to para estudantes de sistemas educativos estranxei-
ros.

b) Cumprir os requisitos exixidos para o acceso á
universidade nos sistemas educativos de Estados
membros da Unión Europea ou doutros Estados con
que España subscribise acordos internacionais nes-
ta materia, segundo o previsto no artigo 38.5º da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

c) Ter superada a proba de acceso á universidade
para maiores de 25 anos, prevista na disposición
adicional vixésimo quinta da Lei orgánica 6/2001,
do 21 de decembro, de universidades, ou tela supe-
rada, no sistema universitario de Galicia, segundo
normativas anteriores.

d) Ter superada a proba de acceso á universidade
para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2º da
Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de univer-
sidades, na redacción dada pola Lei orgánica
4/2007, do 12 de abril.

e) Posuír un título de técnico superior de forma-
ción profesional, ensinanzas de artes plásticas e
deseño ou de técnico deportivo superior, a que se
refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación, ou títulos
equivalentes.

f) Posuír un título universitario oficial de grao ou
título equivalente.

g) Posuír un título universitario oficial de diploma-
do, mestre, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico,
licenciado, arquitecto, enxeñeiro, correspondentes á
anterior ordenación das ensinanzas universitarias,
ou título equivalente.

h) Estar en condicións de acceder á universidade
segundo ordenacións educativas anteriores á esta-
blecida polo Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, non recollidas nas alíneas anteriores.

Artigo 4º.-Organización.

1. A Comisión Interuniversitaria de Galicia
(CIUG) xestionará o proceso de acceso ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao do sistema universita-
rio de Galicia cumprindo co principio de distrito
único.

2. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria prestará os servizos de apoio ao sistema
universitario de Galicia, a través do Servizo de
Apoio e Orientación aos estudantes universitarios da
Secretaría Xeral de Universidades, e cubrirá os gas-
tos que deriven da prestación destes servizos de
apoio.

3. As universidades do sistema universitario de
Galicia adoptarán todas as medidas que sexan nece-
sarias para o desenvolvemento do proceso, tendo en
conta as competencias delegadas na CIUG.

4. O calendario dos distintos procedementos ela-
borarase coordinadamente entre a CIUG, a Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria e as
universidades.

5. O proceso de acceso constará de dúas convoca-
torias de preinscrición: ordinaria e extraordinaria.
En cada unha delas, a CIUG establecerá as datas
para a entrega das solicitudes de acceso e das recla-
macións á preinscrición, respectando os prazos
mínimos que estableza para todas as universidades a
Conferencia Xeral de Política Universitaria. As
datas para a presentación das solicitudes de acceso
serán as mesmas para todo o sistema universitario de
Galicia e faranse públicas na sede da CIUG, nos
lugares de entrega e recollida de documentación
(LERD) e nas reitorías das tres universidades de
Galicia, tendo efectos de notificación oficial aos
interesados.

6. As universidades do sistema universitario de
Galicia farán público o número máximo de prazas
que oferten para cada titulación e centro. A CIUG
publicará, en cada unha das convocatorias de pre-
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inscrición, o número de prazas que para cada titula-
ción, centro e cota oferten as universidades.

7. O alumnado realizará todos os trámites adminis-
trativos do proceso de acceso no LERD que elixa,
tendo en conta a territorialización destes nos cam-
pus das tres universidades de Galicia.

8. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria desenvolverá e porá á disposición das uni-
versidades unha aplicación informática para realizar
a xestión do acceso ao sistema universitario de Gali-
cia.

Establecerase un protocolo de intercambio de
datos entre as aplicacións informáticas das universi-
dades e a da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria

9. A CIUG e o servizo de apoio ao sistema univer-
sitario de Galicia establecerán os formatos para a
captura de datos. Os centros de educación secunda-
ria facilitarán os datos persoais e académicos do seu
alumnado necesarios para o proceso de acceso, no
soporte informático correspondente, segundo as ins-
trucións que se lle remitan e dentro dos prazos esta-
blecidos pola CIUG.

10. Os procedementos de acceso e a aplicación
informática avaliaranse anualmente e, se é o caso,
modificaranse, en función dos correspondentes
informes técnicos das universidades, da CIUG e do
Servizo de Apoio e Orientación aos estudantes uni-
versitarios da Secretaría Xeral de Universidades.

11. A custodia dos expedientes dos alumnos e
alumnas que soliciten o acceso á universidade é
competencia da universidade onde se presente a
solicitude de acceso.

Artigo 5º.-Normas para a solicitude de acceso.

1. A solicitude de acceso entregarase debidamen-
te cuberta, dentro dos prazos establecidos pola
CIUG, nalgún dos LERD ou mediante os procede-
mentos telemáticos que se establezan.

2. O alumnado poderá indicar na súa solicitude de
acceso ata cinco titulacións diferentes, cun máximo
de dez peticións no caso de titulacións autorizadas
en máis dun centro.

3. As universidades desestimarán as solicitudes de
acceso que non cumpran cos requisitos exixidos nas
convocatorias de preinscrición. Contra esta deci-
sión, o alumnado poderá presentar reclamación ante
o presidente da CIUG, no LERD elixido polo alum-
no ou alumna para a entrega da súa solicitude de
acceso e nos prazos establecidos para o efecto.

A resolución da reclamación correspóndelle á
CIUG e será asinada polo delegado ou delegada do
reitor da universidade en que se imparta a titulación
que motivou a reclamación.

Artigo 6º.-Oferta de prazas.

1. O total de prazas que para cada título e centro
oferten as universidades repartiranse entre a cota
xeral e as cotas de reserva a que se refire o artigo 8º
desta orde.

2. As prazas obxecto de reserva que queden sen
cubrir acumularanse ás ofertadas polas universida-
des pola cota xeral, en cada unha das convocatorias
de preinscrición, agás o disposto para os deportistas
de alto nivel no Real decreto 971/2007, do 13 de
xullo.

3. O total de prazas que, se é o caso, se oferten en
cada titulación e centro na convocatoria extraordina-
ria, repartiranse atendendo ás porcentaxes dispostas
no artigo 8º desta orde. Non obstante, deberase ter
en conta que, se o novo número que resulte en cada
cota de reserva é maior que as prazas que sobraron
na devandita cota na convocatoria ordinaria, se
tomará como oferta de prazas as que sobraron na
convocatoria ordinaria.

4. Os alumnos e as alumnas que reúnan os requi-
sitos para solicitar o acceso por máis dunha cota
poderán facer uso da devandita posibilidade.

Artigo 7º.-Cota xeral.

As prazas da cota xeral adxudicaranse aos estu-
dantes que reúnan algún dos requisitos establecidos
nas alíneas a), b), e), h), do artigo 3º desta orde.

Artigo 8º.-Cotas de reserva.

Reservarase unha porcentaxe do total de prazas
que para cada título e centro oferten as universida-
des para as cotas de reserva que se sinalan a conti-
nuación:

a) Para os estudantes que superen a proba de acce-
so á universidade para maiores de 25 anos de idade,
reservarase o 2 por 100 das prazas totais de cada
titulación.

b) Para os estudantes que superen a proba de
acceso á universidade para maiores de 45 anos de
idade, reservarase o 2 por 100 das prazas totais de
cada titulación.

c) Para os estudantes que teñan recoñecido un
grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por
100, así como para aqueles estudantes con necesi-
dades educativas especiais permanentes asociadas a
circunstancias persoais de discapacidade, que
durante a súa escolaridade anterior precisasen de
recursos e apoios para a súa plena normalización
educativa, reservarase o 5 por 100 das prazas totais
de cada titulación.

O certificado, ditame ou procedemento de valora-
ción das discapacidades, será realizado polo órgano
competente da Comunidade Autónoma de proceden-
cia do interesado ou interesada.

Non obstante, e en atención ás persoas con disca-
pacidade, cando non se oferte unha titulación e cen-
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tro na convocatoria extraordinaria, por terse cuberto
a totalidade das prazas na convocatoria ordinaria e
algunha das prazas desta cota de reserva fose acu-
mulada á cota xeral na convocatoria ordinaria por
non concorrer en solicitantes suficientes, as univer-
sidades poderán aumentar as prazas, ata completar o
5 por 100, para que accedan os estudantes con dis-
capacidade que participen na convocatoria extraor-
dinaria.

d) Para os deportistas de alto nivel ou de alto ren-
demento que acrediten esta condición, reservarase o
3 por 100 das prazas totais de cada titulación, agás
nos casos das titulacións oficiais de grao en ciencias
da actividade física e do deporte e grao en fisiotera-
pia en que se reservará un 8 por cento do total.

As cotas de reserva de prazas para os deportistas
de alto nivel ou alto rendemento manteranse nas
diferentes convocatorias de preinscrición que se
realicen ao longo do ano.

Os deportistas de alto nivel ou alto rendemento
estarán exentos da realización das probas específi-
cas de acceso ao grao en ciencias da actividade físi-
ca e do deporte.

e) Para as persoas que estean en posesión dunha
titulación universitaria oficial ou equivalente, reser-
varase o 2 por 100 das prazas totais de cada titula-
ción.

Artigo 9º.-Orde de prelación na adxudicación das
prazas.

Para a admisión ás ensinanzas universitarias ofi-
ciais de grao en que se produza un procedemento de
concorrencia competitiva, é dicir, en que o número
de solicitudes sexa superior ao número de prazas
ofertadas, as universidades adxudicarán as prazas
atendendo aos seguintes criterios:

a) En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos
estudantes que reúnan os requisitos académicos
para o acceso á universidade na convocatoria ordi-
naria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias
ou extraordinarias de anos anteriores.

b) En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos
estudantes que reúnan os requisitos académicos
para o acceso á universidade na convocatoria
extraordinaria do ano en curso.

c) En todo caso, deberase ter en conta que o alum-
nado que presente na convocatoria extraordinaria a
súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prio-
ridade en setembro na adxudicación de prazas, aín-
da que superase a proba de acceso á universidade ou
os estudos que o habiliten para acceder á universi-
dade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou
en anos anteriores.

Artigo 10º.-Criterios de valoración para a adxudi-
cación de prazas.

As solicitudes que, atendendo aos criterios recolli-
dos no artigo anterior, se atopen en igualdade de

condicións, ordenaranse en función da nota de
admisión que corresponda, expresada con tres cifras
decimais e arredondada á milésima máis próxima e
en caso de equidistancia á superior, tendo en conta
o disposto nos puntos deste artigo.

a) Estudantes que superen a proba de acceso á
universidade regulada polo Real decreto 1892/2008,
do 14 de novembro, e estean en posesión de calque-
ra dos títulos ou certificados relacionados na alí-
nea a) do artigo 3º desta orde.

A nota de admisión calcularase coa seguinte fór-
mula:

Notadeadmisión=0,6*NMB+0,4*CFX+a*M1+b*M2

NMB = nota media do bacharelato.

CFX = cualificación da fase xeral.

M1, M2 = as dúas materias superadas da fase
específica con mellor cualificación unha vez aplica-
dos os parámetros de ponderación.

a, b = parámetros de ponderación das materias da
fase específica. Para o curso 2010-2011 serán os
recollidos no anexo II desta orde.

A nota de admisión incorporará as cualificacións
das materias superadas na fase específica sempre
que estas materias estean adscritas á rama de coñe-
cemento do título que se solicite, de acordo co dis-
posto no anexo III desta orde.

b) Estudantes que teñan superada a proba de acce-
so á universidade segundo normativas anteriores á
establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, a nota de admisión calcularase coa
seguinte fórmula:

Nota de admisión = CDA + a*C1 + b*C2

CDA = cualificación definitiva de acceso á univer-
sidade superada con anterioridade ao ano 2010.

C1, C2 = as dúas materias do segundo exercicio da
proba de acceso que fai valer, cun valor mínimo de
5 puntos, con maior cualificación unha vez aplica-
dos os parámetros de ponderación.

a, b = parámetros de ponderación das materias da
fase específica. Para o curso 2010-11 serán os reco-
llidos no anexo II desta orde.

A nota de admisión incorporará as cualificacións
das materias superadas na segunda parte da proba
de acceso sempre que estas materias estean adscri-
tas á rama do coñecemento do título que se solicite,
de acordo co disposto no anexo III desta orde.

Non obstante o anterior, poderán presentarse á
fase específica da proba de acceso á universidade
establecida polo Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, neste caso a nota de admisión calculara-
se coa seguinte fórmula:

Nota de admisión = CDA + a*M1 + b*M2
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CDA = cualificación definitiva de acceso á univer-
sidade superada con anterioridade ao ano 2010.

M1, M2 = as dúas materias superadas da fase
específica con mellor cualificación unha vez aplica-
dos os parámetros de ponderación.

a, b = parámetros de ponderación das materias da
fase específica. Para o curso 2010-2011 serán os
recollidos no anexo II desta orde.

A nota de admisión incorporará as cualificacións
das materias superadas na fase específica sempre
que estas materias estean adscritas á rama do coñe-
cemento do título que se solicite, de acordo co dis-
posto no anexo III desta orde.

Sen prexuízo do anterior, poderán optar por reali-
zar a nova proba de acceso, ben sexa completa ou en
calquera das súas fases, xeral ou específica.

c) Estudantes procedentes de sistemas educativos
de estados membros da Unión Europea ou doutros
estados con que España subscribise acordos inter-
nacionais nesta materia, segundo o previsto no arti-
go 38.5º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, sempre que cumpran os requisitos exixi-
dos no seu respectivo país para o acceso á universi-
dade.

A nota de admisión será a cualificación que cons-
te na credencial expedida pola Universidade Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED).

Cando estes estudantes se presenten na UNED á
fase específica da proba de acceso á universidade
establecida polo Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, a nota de admisión calcularase coa
seguinte fórmula:

Nota de admisión = CC+ a*M1 + b*M2.

CC = cualificación da credencial expedida pola
UNED.

M1, M2 = as dúas materias superadas da fase
específica con mellor cualificación unha vez aplica-
dos os parámetros de ponderación.

a, b = parámetros de ponderación das materias da
fase específica. Para o curso 2010-2011 serán os
recollidos no anexo II desta orde.

A nota de admisión incorporará as cualificacións
das materias superadas na fase específica sempre
que estas materias estean adscritas á rama do coñe-
cemento do título que se solicite, de acordo co dis-
posto no anexo III desta orde.

No caso de que na credencial expedida pola
UNED non conste cualificación, a nota de admisión
calcularase cunha cualificación de credencial de
cinco puntos.

d) Estudantes con probas de madurez, que supera-
sen o bacharelato superior e o curso preuniversita-
rio.

A nota de admisión será a nota media resultante de
facer a media da puntuación obtida, no seu día, nas
probas de madurez e a nota media do expediente
académico do bacharelato superior e do curso preu-
niversitario, calculada, de acordo co disposto na
Resolución do 11 de abril de 2008, da Secretaría
Xeral de Educación, pola que se establecen as nor-
mas para a conversión das cualificacións do expe-
diente académico do alumnado de bacharelato de
cualitativas en cuantitativas.

e) Estudantes que superasen o curso de orienta-
ción universitaria con anterioridade ao curso 1974-
1975.

A nota de admisión será a nota media resultante de
facer a media da nota media do bacharelato unifica-
do polivalente ou, se é o caso, do bacharelato supe-
rior e do curso de orientación universitaria, calcula-
da, se é o caso, de acordo co disposto na Resolución
do 11 de abril de 2008, da Secretaría Xeral de Edu-
cación, pola que se establecen as normas para a con-
versión das cualificacións do expediente académico
do alumnado de bacharelato de cualitativas en cuan-
titativas.

f) Estudantes de plans de estudos anteriores ao ano
1953.

A nota de admisión será a nota media do expedien-
te académico do bacharelato, calculada de acordo co
disposto na Resolución do 11 de abril de 2008, da
Secretaría Xeral de Educación, pola que se estable-
cen as normas para a conversión das cualificacións
do expediente académico do alumnado de bachare-
lato de cualitativas en cuantitativas.

g) Estudantes que acrediten estar en posesión dun
título universitario de grao.

A nota de admisión calcularase de acordo co esta-
blecido no artigo 5.2º do Real decreto 1393/2007, do
29 de outubro, polo que se establece a ordenación
das ensinanzas universitarias oficiais de grao.

A nota media do expediente académico será o
resultado da aplicación da seguinte fórmula: suma
dos créditos obtidos polo alumno/a multiplicados
cada un deles polo valor das cualificacións que
correspondan, a partir das seguintes equivalencias:
aprobado = 1; notable = 2; sobresaliente = 3 e matrí-
cula de honra = 4. O resultado dividirase polo núme-
ro de créditos totais obtidos polo alumno ou alumna.
Para os efectos do cálculo da nota de admisión para
cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao,
non se terán en conta as materias que aparezan
superadas sen nota (apto). As materias validadas nas
cales non conste cualificación, terán o valor equiva-
lente a un aprobado.

h) Estudantes que acrediten estar en posesión dun
título universitario oficial de diplomado, mestre,
arquitecto técnico, enxeñeiro técnico, licenciado,
arquitecto, enxeñeiro ou equivalente a estes.
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A nota de admisión calcularase de acordo co esta-
blecido no artigo 5º.2 do Real decreto 1393/2007, do
29 de outubro, polo que se establece a ordenación
das ensinanzas universitarias oficiais de grao.

Para os plans estruturados en créditos, a nota
media do expediente académico será o resultado da
aplicación da seguinte fórmula: suma dos créditos
obtidos polo alumno/a multiplicados cada un deles
polo valor das cualificacións que correspondan, a
partir das seguintes equivalencias: aprobado = 1;
notable = 2; sobresaliente = 3 e matrícula de honra
= 4. O resultado dividirase polo número de créditos
totais obtidos polo alumno ou alumna.

Para os plans non estruturados en créditos, a nota
media do expediente académico será o resultado da
aplicación da seguinte fórmula: suma das materias
superadas polo alumno ou alumna multiplicando
cada unha delas polo valor das cualificacións que
correspondan, a partir das seguintes equivalencias:
aprobado = 1; notable = 2; sobresaliente = 3 e matrí-
cula de honra = 4. O resultado dividirase polo núme-
ro total de materias do ensino correspondente. No
caso de materias cuadrimestrais ou semestrais, con-
tabilizarase a metade do valor da cualificación na
suma (aprobado = 0,5; notable = 1; sobresaliente =
1,5; matrícula de honra = 2) e a metade da materia
no divisor.

Para os efectos do cálculo da nota de admisión
para cursar ensinanzas universitarias oficiais de
grao, para os dous plans de estudos, non se terán en
conta as materias que aparezan superadas sen nota
(apto). As materias validadas en que non conste cua-
lificación terán o valor equivalente a un aprobado.

i) Estudantes que acrediten estar en posesión dos
títulos de técnico superior de formación profesional,
técnico superior de artes plásticas e deseño e técni-
co deportivo superior, a que se refiren os artigos 44,
53 e 65 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación.

A nota media do expediente académico calculara-
se mediante a suma das cualificacións numéricas
dos módulos, cualificados de 1 a 10, sen decimais, e
dividindo o resultado obtido polo número total des-
tes. Para os efectos do cálculo da nota media, non
será computado o módulo de formación en centros
de traballo, nin aqueloutros módulos que fosen
obxecto de validación. A nota media do expediente
expresarase con dúas cifras decimais e arredondada
á centésima máis próxima e en caso de equidistan-
cia á superior.

A nota de admisión calcularase coa seguinte fór-
mula:

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2.

NMC = nota media do ciclo formativo.

M1, M2 = as dúas mellores cualificacións dos
módulos do ciclo formativo de grao superior; que-
dando exceptuados os módulos de formación e orien-

tación laboral, formación en centros de traballo e
empresa e cultura emprendedora.

a, b = parámetros de ponderación dos módulos do
ciclo formativo. Terán un valor de 0,1.

A nota de admisión incorporará as cualificacións
dos módulos profesionais do ciclo formativo de grao
superior sempre que a familia profesional a que per-
tence o título estea adscrita á rama de coñecemento
das ensinanzas universitarias oficiais de grao en que
se solicite ser admitido, de acordo co disposto no
anexo V desta orde.

k) Estudantes que acrediten estar en posesión de
títulos declarados equivalentes aos títulos de técni-
co superior de formación profesional, de artes plás-
ticas e deseño e de técnico deportivo superior de
ensinanzas deportivas da Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación.

A nota media do expediente académico calcularase
de acordo co disposto na Resolución do 4 de xuño de
2001 da Dirección Xeral de Universidades, pola que
se establecen normas para o cálculo da nota media
do expediente académico dos alumnos que acceden
ás ensinanzas universitarias conducentes á obtención
de títulos oficiais desde a formación profesional.

l) Estudantes que validasen os seus estudos
estranxeiros polos de formación profesional do siste-
ma educativo español.

A nota media do expediente académico calculara-
se de acordo co disposto na Resolución do 7 de maio
de 1996 da Dirección Xeral de Investigación Cientí-
fica e Ensino Superior.

m) Estudantes que superen a proba de acceso á
universidade de maiores de 25 anos regulada polo
Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro.

A nota de admisión será a cualificación final obti-
da na proba.

n) Estudantes que teñan superada a proba de acce-
so á universidade de maiores de 25 anos segundo
normativas anteriores á establecida pola Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A nota de admisión será a cualificación final obti-
da na proba.

o) Estudantes que superen a proba de acceso á
universidade de maiores de 45 anos regulada polo
Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro.

A nota de admisión será a cualificación final obti-
da na proba.

Artigo 11º.-Preferencia para a adxudicación de
prazas.

Nos casos de empate na nota de admisión, terán
opción preferente na adxudicación de prazas:

1. Da cota xeral

a) Os estudantes que na fase xeral da proba de
acceso á universidade (PAAU) elixisen unha materia
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de modalidade vinculada á rama do coñecemento do
ensino a que se solicita acceder, tendo en conta o
disposto no anexo III desta orde.

b) Os estudantes que superasen as probas de acce-
so á universidade (PAAU), segundo normativas ante-
riores, por unha opción ou vía de acceso vinculada á
rama do coñecemento do ensino a que se solicita
acceder, tendo en conta o disposto no anexo IV des-
ta orde.

c) Os estudantes que acrediten estar en posesión
dun título de técnico superior de formación profesio-
nal, técnico superior de artes plásticas e deseño,
técnico deportivo superior, a que se refiren os arti-
gos 44, 53 e 65 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, adscritos ás ramas do coñece-
mento do ensino a que se solicita acceder, tendo en
conta o disposto no anexo V desta orde.

2. Da cota para os estudantes que superasen a pro-
ba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
de idade.

a) Os estudantes que superen a proba de acceso á
universidade de maiores de 25 anos regulada polo
Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, e que
se examinasen na proba de acceso dunha opción
vinculada ao ensino de grao do sistema universitario
de Galicia a que se pretende acceder, de acordo co
disposto no anexo VI desta orde.

b) Os estudantes que teñan superada a proba de
acceso á universidade de maiores de 25 anos segun-
do normativas anteriores á establecida pola Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e que
se examinasen na proba de acceso dunha opción
vinculada ao ensino de grao do sistema universitario
de Galicia a que se pretende acceder, de acordo co
disposto no anexo VII desta orde.

Artigo 12º.-Asignación de prazas.

1. A CIUG asignará as prazas ofertadas en cada
titulación en cada un dos prazos de matrícula que se
establezan. A cada estudante asignaráselle a titula-
ción de maior preferencia que lle corresponda en
función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo
en conta, en todo caso, a orde de prelación, os crite-
rios de valoración e a preferencia para a adxudica-
ción de prazas a que se fai referencia nos artigos 9º,
10º e 11º desta orde.

2. En cada prazo de matrícula publicarase a rela-
ción de alumnos e alumnas admitidos para matri-
cularse en cada titulación, indicando os lugares e
as datas para formalizar a matrícula. Os alumnos e
as alumnas admitidos para matricularse na titula-
ción solicitada en primeiro lugar de preferencia,
deberán matricularse no prazo establecido para o
efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de
matrícula nesa convocatoria. Enténdese por pri-
meira preferencia aquela que o alumnado solicite
en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as

titulacións solicitadas por enriba dela esgotaron as
súas prazas.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria remitirá telematicamente a cada universidade
os datos persoais e académicos dos estudantes admi-
tidos a matricularse nela en cada prazo. Finalizado o
prazo de matrícula, cada universidade remitirá tele-
maticamente á Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria a relación de estudantes matricu-
lados.

3. Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán
prazas nas titulacións que teñan a matrícula cuberta
na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas que a
CIUG considere que existen datos obxectivos que
permitan prever esa circunstancia. En todo caso,
non se poderán deixar prazas vacantes previamente
ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas
dentro dos prazos establecidos.

4. Para o acceso ás ensinanzas universitarias de
grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
e de grao en Tradución e Interpretación precisarase
da superación das probas específicas de acceso esta-
blecidas polas universidades, de acordo co disposto
na disposición adicional segunda do Real decreto
1892/2008, do 14 de novembro.

5. O alumnado poderá presentar reclamación á súa
asignación de prazas no LERD en que presentou
solicitude de acceso e dirixida ao presidente da
CIUG.

A resolución da reclamación correspóndelle á
CIUG e será asinada polo delegado do reitor da uni-
versidade en que se imparta a titulación obxecto da
reclamación.

O resultado comunicaráselle ao interesado ou inte-
resada a través das listaxes de asignación de prazas
ou dunha notificación persoal, indicando, se é o
caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso
potestativo de reposición no prazo dun mes perante
a propia comisión, que porá fin á vía administrativa.
Neste caso non se poderá interpoñer o recurso con-
tencioso-administrativo mentres non recaia resolu-
ción expresa ou presunta do recurso potestativo de
reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-admi-
nistrativo, a Administración demandada será a uni-
versidade responsable da titulación en que o alum-
no ou alumna solicita o ingreso. No caso de deman-
da, a responsabilidade en materia de persoal corres-
ponderá a cada universidade.

Artigo 13º.-Proba de acceso á universidade para
maiores de 25 anos.

1. As persoas maiores de 25 anos de idade que
reúnan os requisitos esixidos polo Real decre-
to 1892/2008, do 14 de novembro, poderán acceder
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ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sis-
tema universitario de Galicia mediante a superación
dunha proba de acceso. Poderán concorrer á proba
de acceso as persoas que cumpran os 25 anos de
idade antes do día 1 de outubro do ano natural en
que se celebre a proba.

2. O sistema universitario de Galicia realizará
anualmente unha convocatoria da proba de acceso
para cada unha das ramas en que oferten ensinanzas.

3. Aos candidatos e candidatas que realicen esta
proba no sistema universitario de Galicia correspón-
delles preferentemente, para efectos de ingreso,
aquelas ensinanzas universitarias ofertadas polas
súas universidades.

4. O alumnado deberá realizar a fase específica na
opción da súa elección, correspondéndolle preferen-
temente, para efectos de ingreso, aquelas ensinanzas
universitarias ofertadas polas universidades que
estean vinculadas a cada unha das opcións, de acor-
do co establecido no anexo VI desta orde.

A adscrición preferente ás ramas de coñecemento
das ensinanzas universitarias oficiais de grao do sis-
tema universitario de Galicia para as opcións da
proba de acceso á universidade dos maiores de 25
anos, regulada por normativas anteriores, recóllese
no anexo VII desta orde.

5. A proba de acceso estrutúrase en dúas fases:
fase xeral e fase específica.

6. A fase xeral ten como obxectivo apreciar a
madurez e idoneidade dos candidatos para seguiren
con éxito estudos universitarios, así como a súa
capacidade de razoamento e de expresión escrita.

7. A fase xeral comprenderá os catro exercicios
seguintes:

a) Comentario dun texto ou desenvolvemento dun
tema xeral de actualidade.

b) Lingua castelá.

c) Lingua galega.

d) Lingua estranxeira, que se elixirá entre alemán,
francés, inglés, italiano ou portugués.

O alumnado poderá solicitar a exención do exerci-
cio de lingua galega no impreso de matrícula. A CIUG
comunicará aos candidatos ou candidatas, por correo
ordinario e con aviso de recepción, a concesión ou
non da exención do exercicio de lingua galega.

8. A fase específica terá por finalidade valorar as
habilidades, capacidades e aptitudes dos candidatos
para cursaren con éxito as ensinanzas universitarias
vinculadas a cada unha das ramas do coñecemento
arredor das cales se organizan os estudos universita-
rios oficiais de grao.

A fase específica estrutúrase nas cinco opcións
seguintes, vinculadas coas cinco ramas do coñecemento:

Opción A: Artes e Humanidades.

Opción B: Ciencias.

Opción C: Ciencias da Saúde.

Opción D: Ciencias Xurídicas e Sociais.

Opción E: Enxeñaría e Arquitectura.

O alumnado escollerá no impreso de matricula
unha opción da fase específica.

9. A fase específica constará de dúas materias
obrigatorias para cada opción, que serán as que se
sinalan a continuación:

Opción Materias obrigatorias 

A - Artes e Humanidades Historia da arte 
Xeografía 

B - Ciencias Matemáticas 
Química 

C - Ciencias da Saúde Bioloxía 
Química 

D - Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Historia do mundo contemporáneo 
Matemáticas aplicadas ás ciencias 
sociais 

E - Enxeñaría e Arquitectura Física 
Matemáticas 

Ademais, constará dunha materia optativa que o 
alumnado deberá escoller no momento da matrícula 
entre as materias que se ofertan para cada opción: 

Opción Materias optativas 

A - Artes e Humanidades Debuxo artístico 
Latín 
Literatura universal 
Volume 

B - Ciencias Bioloxía 
Ciencias da terra e ambientais 
Física 

C - Ciencias da Saúde Ciencias da terra e ambientais 
Física 
Matemáticas 

D - Ciencias Sociais e Xurídicas Economía da empresa 
Literatura universal 
Xeografía 

E - Enxeñaría e Arquitectura Ciencias da terra e ambientais 
Debuxo técnico 
Química 

10. Cada un dos exercicios da fase xeral e da fase
específica terá unha duración máxima dunha hora e
media. Establecerase un intervalo mínimo de 30 minu-
tos entre o final dun exercicio e o comezo do seguinte.

11. Os candidatos poderán empregar, á súa elec-
ción, calquera das linguas oficiais da Comunidade
Autónoma de Galicia para a realización dos exerci-
cios. Non obstante, os exercicios correspondentes a
lingua castelá, lingua galega e lingua estranxeira
deberán realizarse nos seus respectivos idiomas.
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12. A cualificación de cada un dos exercicios da
fase xeral e da fase específica expresarase de 0 a 10
puntos, con dúas cifras decimais e con intervalos de
0,25 puntos.

13. A cualificación da fase xeral será a media arit-
mética das cualificacións dos catro exercicios,
expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con
tres cifras decimais, arredondada á milésima máis
próxima e en caso de equidistancia á superior.

14. A cualificación da fase específica será a media
aritmética das cualificacións dos tres exercicios,
expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, con
tres cifras decimais, arredondada á milésima máis
próxima e en caso de equidistancia á superior.

15. A cualificación final da proba será a media
aritmética das cualificacións obtidas na fase xeral e
na fase específica, expresada en forma numérica de
0 a 10 puntos, con tres cifras decimais, arredondada
á milésima máis próxima e, en caso de equidistan-
cia, á superior.

16. Entenderase que o candidato ou candidata ten
superada a proba cando obteña un mínimo de cinco
puntos na cualificación final e non se poderá en nin-
gún caso calcular a media cando non se obteña unha
puntuación mínima de catro puntos tanto na fase
xeral como na fase específica.

17. A nota de admisión para cursar ensinanzas
universitarias oficiais de grao será a cualificación
final obtida na proba.

18. Unha vez superada a proba de acceso os candi-
datos poderán presentarse de novo en sucesivas con-
vocatorias, coa finalidade de mellorar a súa cualifica-
ción. Terase en conta a cualificación obtida na nova
convocatoria sempre que esta sexa superior á anterior.

19. Os candidatos e candidatas poderán presentar
reclamación ás cualificacións provisionais despois
da súa publicación, dentro do prazo establecido pola
comisión organizadora e mediante escrito razoado
dirixido ao presidente do tribunal.

As solicitudes de reclamación poderán presentar-
se no LERD en que se entregase a solicitude de
matrícula para a proba, empregando os impresos
específicos facilitados para o efecto, ou mediante o
procedemento telemático establecido pola comisión
organizadora.

20. A comisión organizadora da proba de acceso á
universidade para maiores de 25 anos prevista no
artigo 35º do Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, é a Comisión Interuniversitaria de Galicia.

21. O calendario da proba de acceso á universida-
de será fixada coordinadamente pola comisión orga-
nizadora, as universidades do sistema universitario
de Galicia e a Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria.

22. O exame de cada materia será único e determi-
nado por sorteo público pola comisión organizadora

a partir de, cando menos, tres propostas presentadas
por cada coordinador da materia correspondente.
Non haberá anulación da proba como primeira reso-
lución, senón suspensión ou aprazamento dun deter-
minado exercicio, sempre que se dea o caso.

23. A comisión organizadora terá atribuídas, entre
outras, as seguintes competencias:

a) Coordinación da proba de acceso.

b) Adopción de medidas para garantir o segredo do
procedemento de elaboración e selección dos exa-
mes, así como o anonimato dos exercicios realizados
polos aspirantes.

c) Adopción de medidas necesarias para garantir
que os estudantes poidan empregar, á súa elección,
calquera das linguas oficiais da Comunidade Autó-
noma de Galicia.

d) Establecemento dos criterios xerais de avalia-
ción dos exercicios.

e) Designación e constitución dos tribunais.

f) Resolución das reclamacións.

24. A comisión organizadora garantirá que os estu-
dantes que na solicitude de matrícula xustifiquen debi-
damente algunha discapacidade que lles impida reali-
zar a proba de acceso cos medios ordinarios, poidan
realizar a proba nas debidas condicións de igualdade.

A comisión organizadora poderá adoptar as
seguintes medidas: adaptación de tempos, elabora-
ción de modelos especiais de exame, posta á dispo-
sición do estudante dos medios materiais e huma-
nos, asistencias, apoios e axudas técnicas que preci-
se para a realización da proba de acceso, así como
na garantía de accesibilidade á información e á
comunicación dos procesos e ao do recinto ou espa-
zo físico onde esta se desenvolva.

25. A comisión organizadora establecerá as liñas
xerais da metodoloxía, o desenvolvemento e os con-
tidos dos exercicios tanto da fase xeral como da fase
específica, así como os criterios e fórmulas de valo-
ración destas.

26. O alumnado formalizará a súa solicitude de
matrícula para a proba de acceso nas datas e nos luga-
res que determine a comisión organizadora da proba.

27. O alumnado realizará os exercicios da proba
de acceso nas datas e no lugar que determine a
comisión organizadora da proba.

28. O alumnado entregará as solicitudes de matrí-
cula para a proba de acceso no lugar de entrega e
recollida de documentación (LERD) que elixa,
empregando o modelo facilitado pola comisión orga-
nizadora, indicando a lingua estranxeira elixida para
a realización da fase xeral, así como a opción e
materia optativa elixidas para a fase específica, de
acordo co disposto nos puntos 8 e 9 deste artigo.
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Así mesmo, o alumnado poderá solicitar a exen-
ción do exercicio de lingua galega previsto no punto
7 deste artigo.

29. O alumnado que desexe concorrer á proba de
acceso deberá aboar as taxas correspondentes, de
acordo co disposto no Decreto 358/2009, do 9 de
xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes
aos estudos conducentes á obtención de títulos ofi-
ciais no ensino universitario para o curso 2009-2010.
Estes trámites realizaranse no lugar de entrega e
recollida de documentación elixido polo alumnado.
A comisión organizadora facilitará os impresos para
o aboamento das taxas e a relación de entidades ban-
carias en que o alumnado poderá realizar o ingreso.

30. Para o acceso a estudos universitarios de grao
do SUG con límite de prazas, o alumnado que supe-
re a proba de acceso deberá presentar a súa solicitu-
de nalgún dos LERD ou mediante os procedementos
telemáticos que se establezan dentro dos prazos
establecidos pola CIUG xunto coa documentación
relacionada na convocatoria de preinscrición.

31. Para o acceso a estudos universitarios de grao
do SUG sen límite de prazas, o alumnado que supe-
re a proba de acceso poderá matricularse nos prazos
establecidos para tal efecto polas universidades, sen
necesidade de presentar solicitude de acceso.

Artigo 14º.-Proba de acceso á universidade para
maiores de 45 anos.

1. As persoas maiores de 45 anos de idade que non
posúan ningunha titulación académica que as habili-
te para acceder á universidade por outras vías, pode-
rán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de
grao do sistema universitario de Galicia mediante a
superación dunha proba de acceso adaptada. Poderán
concorrer á proba de acceso as persoas que cumpri-
sen os 45 anos de idade antes do día 1 de outubro do
ano natural en que se celebre a proba.

2. O sistema universitario de Galicia realizará
anualmente unha convocatoria da proba de acceso.

3. Os candidatos e candidatas poderán realizar a
proba de acceso na universidade da súa elección,
sempre que existan nesta os estudos que desexen
cursar. Para efectos de ingreso, corresponderalles a
universidade en que superen a proba.

4. Non se poderá realizar a proba de acceso, para
un mesmo curso académico, en máis dunha univer-
sidade. En caso contrario, quedarán automaticamen-
te anuladas todas as probas realizadas.

5. A proba de acceso terá como obxectivo apreciar
a madurez e idoneidade dos/das candidatos/as para
seguiren con éxito estudos universitarios, así como a
súa capacidade de razoamento e de expresión escrita.

6. A proba de acceso comprenderá os tres exerci-
cios seguintes:

a) Comentario dun texto ou desenvolvemento dun
tema xeral de actualidade.

b) Lingua castelá.

c) Lingua galega.

O alumnado poderá solicitar a exención do exerci-
cio de lingua galega no impreso de matrícula. A CIUG
comunicará aos candidatos ou candidatas, por correo
ordinario e con aviso de recepción, a concesión ou
non da exención do exercicio de lingua galega.

7. Os candidatos e candidatas que superen a pro-
ba de acceso deberán realizar ademais unha entre-
vista persoal na data e lugar que determine a comi-
sión organizadora.

Do resultado da entrevista persoal deberá elevarse
unha resolución de apto como condición necesaria
para a posterior resolución favorable de admisión
dos candidatos e candidatas.

8. Cada un dos exercicios da proba de acceso terá
unha duración máxima dunha hora e media. Estable-
cerase un intervalo mínimo do 30 minutos entre o
final dun exercicio e o comezo do seguinte.

9. O alumnado poderá empregar, á súa elección,
calquera das linguas oficiais da Comunidade Autó-
noma de Galicia para a realización dos exercicios.
Non obstante, os exercicios correspondentes a lin-
gua castelá e lingua galega deberán realizarse nos
seus respectivos idiomas.

10. A cualificación de cada un dos exercicios da
proba de acceso expresarase de 0 a 10 puntos, con
dúas cifras decimais e con intervalos de 0,25 puntos.

11. A cualificación final da proba será a media
aritmética das cualificacións obtidas nos tres exerci-
cios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos,
con tres cifras decimais, arredondada á milésima
máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior.

12. Entenderase que o candidato ou candidata ten
superada a proba cando obteña un mínimo de cinco
puntos na cualificación final e non se poderá en nin-
gún caso calcular a media cando non se obteña unha
puntuación mínima de catro puntos en cada exercicio.

13. A nota de admisión para cursar ensinanzas
universitarias oficiais de grao será a cualificación
final obtida na proba.

14. Unha vez superada a proba de acceso, os can-
didatos poderán presentarse de novo en sucesivas
convocatorias coa finalidade de mellorar a súa cua-
lificación. Terase en conta a cualificación obtida na
nova convocatoria sempre que esta sexa superior á
anterior.

No suposto de que, na nova convocatoria, o candi-
dato ou candidata decida realizar a proba de acceso
noutra universidade, soamente se tomará en consi-
deración, para efectos de ingreso, a cualificación
obtida nesta última.

15. Despois da publicación das cualificacións pro-
visionais, e dentro do prazo establecido pola comi-
sión organizadora, os candidatos e candidatas pode-
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rán presentar reclamación mediante escrito razoado
dirixido ao presidente do tribunal.

As solicitudes de reclamación poderán presentar-
se no LERD en que se entregase a solicitude de
matrícula para a proba, empregando os impresos
específicos facilitados para o efecto, ou mediante o
procedemento telemático establecido pola comisión
organizadora.

16. A comisión organizadora da proba de acceso á
universidade para maiores de 45 anos prevista no
artigo 35º do Real decreto 1892/2008, do 14 de
novembro, é a Comisión Interuniversitaria de Galicia.

17. O calendario da proba de acceso á universida-
de será fixado coordinadamente pola comisión orga-
nizadora, as universidades do sistema universitario
de Galicia e a Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria.

18. O exame de cada materia será único e determi-
nado por sorteo público pola comisión organizadora
a partir de, cando menos, tres propostas presentadas
por cada coordinador da materia correspondente.
Non haberá anulación da proba como primeira reso-
lución, senón suspensión ou aprazamento dun deter-
minado exercicio, sempre que se dea o caso.

19. A comisión organizadora terá atribuídas, entre
outras, as seguintes competencias:

a) Coordinación da proba de acceso.

b) Adopción de medidas para garantir o segredo do
procedemento de elaboración e selección dos exa-
mes, así como o anonimato dos exercicios realizados
polos aspirantes.

c) Adopción de medidas necesarias para garantir
que os estudantes poidan empregar, á súa elección,
calquera das linguas oficiais da Comunidade Autó-
noma de Galicia.

d) Establecemento dos criterios xerais de avalia-
ción dos exercicios.

e) Designación e constitución dos tribunais.

f) Resolución das reclamacións.

20. A comisión organizadora garantirá que os estu-
dantes que na solicitude de matrícula xustifiquen
debidamente algunha discapacidade que lles impida
realizar a proba de acceso cos medios ordinarios,
poidan realizar a proba nas debidas condicións de
igualdade.

A comisión organizadora poderá adoptar as
seguintes medidas: adaptación de tempos, elabora-
ción de modelos especiais de exame, posta á dispo-
sición do estudante dos medios materiais e huma-
nos, asistencias, apoios e axudas técnicas que preci-
se para a realización da proba de acceso, así como
na garantía de accesibilidade á información e á
comunicación dos procesos e ao recinto ou espazo
físico onde esta se desenvolva.

21. A comisión organizadora establecerá as liñas
xerais da metodoloxía, o desenvolvemento e os con-
tidos dos exercicios da proba de acceso, así como os
criterios e fórmulas de valoración destas.

22. O alumnado formalizará a súa solicitude de
matrícula para a proba de acceso nas datas e nos luga-
res que determine a comisión organizadora da proba.

23. O alumnado realizará os exercicios da proba
de acceso nas datas e no lugar que determine a
comisión organizadora da proba.

24. O alumnado entregará as solicitudes de matrícu-
la para a proba de acceso no lugar de entrega e reco-
llida de documentación (LERD) que elixa, empregan-
do o modelo facilitado pola comisión organizadora.

25. O alumnado que desexe concorrer á proba de
acceso deberá aboar as taxas correspondentes, de
acordo co disposto no Decreto 358/2009, do 9 de
xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes
aos estudos conducentes á obtención de títulos ofi-
ciais no ensino universitario para o curso 2009-2010.
Estes trámites realizaranse no lugar de entrega e
recollida de documentación elixido polo alumnado.
A comisión organizadora facilitará os impresos para
o aboamento das taxas e a relación de entidades ban-
carias en que o alumnado poderá realizar o ingreso.

26. Para o acceso a estudos universitarios de grao
do SUG con límite de prazas, o alumnado que supe-
re a proba de acceso deberá presentar a súa solicitu-
de nalgún dos LERD ou mediante os procedementos
telemáticos que se establezan dentro dos prazos
establecidos pola CIUG xunto coa documentación
relacionada na convocatoria de preinscrición.

27. Para o acceso a estudos universitarios de grao
do SUG sen límite de prazas, o alumnado que supe-
re a proba de acceso poderá matricularse nos prazos
establecidos para tal efecto polas universidades, sen
necesidade de presentar solicitude de acceso.

Disposición adicional

Única.-Mentres non se estableza o disposto na dis-
posición adicional cuarta do Real decreto 1892/2008,
do 14 de novembro, a nota de admisión dos estudantes
relacionados no artigo 10º, alínea k) desta orde, calcu-
larase de acordo co disposto no citado artigo.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Secretaría Xeral de Univer-
sidades e a Dirección Xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa para que
dite as disposicións que sexan precisas para a exe-
cución do establecido nesta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria
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ANEXO I

A Comisión Interuniversitaria terá a seguinte com-
posición:

1. Para a proba de acceso á universidade: un pre-
sidente e dous vicepresidentes, por parte das univer-
sidades, e tres vogais por parte dos centros de edu-
cación secundaria designados pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria:

Presidente: Pedro Armas Diéguez (delegado do
reitor da Universidade da Coruña).

Vicepresidentes: Manuel R. Bermejo Patiño (dele-
gado do reitor da Universidade de Santiago); María
Isabel Diéguez Castrillón (delegada do reitor da
Universidade de Vigo).

Vogais:

Ramón López Facal

Carmen Pérez-Santamarina Feijóo

María Dolores Vázquez Froján

2. Para o resto dos procedementos, a comisión
estará composta polos tres membros designados
polas universidades.

3. Os membros da Comisión Interuniversitaria
organizadora das probas, para desenvolver as atribu-
cións ás que fai referencia o artigo 16 do Real decre-
to 1892/2008, do 14 de novembro, terán, para efec-
tos académicos e administrativos, a consideración e
as atribucións que lles permitan o cumprimento das
obrigas correspondentes á citada función.

ANEXO II 

Parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia para o acceso no curso 2010-2011 
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Belas Artes 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Filosofía 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Humanidades 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Información e Documentación 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Tradución e Interpretación (**) 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Historia 0’1 0’1   0’2 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’2   0’1  0’2 

Historia da Arte 0’1 0’1   0’2 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’2   0’1  0’2 

Xeografía e Historia 0’1 0’1   0’2 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’2   0’1  0’2 

Estudos de Galego e Español 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 

Filoloxía Clásica 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 

Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 

Lingua e Literaturas Españolas 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 

Lingua e Literaturas Galegas 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 

Linguas Estranxeiras 0’1 0’1   0’1 0’1 0’1 0’1   0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1  0’1   0’1  0’1 
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Bioloxía   0’2 0’1  0’1   0’1 0’2       0’2  0’1 0’2  0’1  
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Terapia Ocupacional 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 
 

Enxeñaría Informática   0’2 0’1  0’1 0’1 0’1 0’1 0’2       0’2  0’1 0’2  0’1  

Enxeñaría da Edificación   0’2 0’1  0’1 0’1 0’1 0’1 0’2       0’2  0’1 0’2  0’1  
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Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenv. do Produto 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2  0’1 0’2 0’1  0’1 0’2 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 

Administración e Dirección de Empresas 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Economía 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Ciencias Empresariais 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Ciencia Política e da Administración 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Comunicación Audiovisual 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Dereito 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Dirección e Xestión Pública 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Educación Infantil 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Educación Primaria 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Educación Social 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Pedagoxía 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Publicidade e Relacións Públicas 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Relacións Laborais e Recursos Humanos 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Socioloxía 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Traballo Social 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Turismo 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Xeografía e Ordenación do Territorio 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 
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Xornalismo 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’2 

Nota: os parámetros de ponderación recollidos neste anexo será válidos unicamente para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia do curso 2010-2011. 
Para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia que aprobe a ANECA para o curso 2010-2011, os parámetros de ponderación serán os que aproben as universidades e faranse públicos durante o curso 2009-2010.
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As materias de bacharelato relacionadas a 
continuación non son obxecto de exame na proba de 
acceso á universidade (PAU) por impartirse en 
Galicia no primeiro curso do bacharelato. 

Para o alumnado que se examinase dalgunha destas 
materias na proba de acceso á universidade da súa 
comunidade autónoma, o parámetro de ponderación 
será de 0,1 no caso de que estas estean adscritas á 
rama de coñecemento do título a que se quere 
acceder, segundo o recollido a continuación: 

Materias de modalidade Ramas de coñecemento 

Anatomía aplicada -Artes e Humanidades 
-Ciencias da Saúde 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Cultura audiovisual -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Economía -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Historia do mundo contemporáneo -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Linguaxe e práctica musical -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Volume -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

ANEXO III 
Adscrición das materias de modalidade impartidas 

no segundo curso do bacharelato, segundo o disposto 
no Real decreto 1467/2007, do 2 de novembro, polo 
que se establece a estrutura do bacharelato e se fixan 
as súas ensinanzas mínimas e as normas de 
desenvolvemento deste por parte das administracións 
educativas, ás ramas de coñecemento establecidas 
no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo 
que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais de grao. 

Materias de modalidade Ramas de coñecemento 

-Artes e Humanidades Análise musical II 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades 

-Ciencias da Saúde 

Anatomía aplicada 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Artes escénicas 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Bioloxía 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Ciencias da terra e ambientais 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades Cultura audiovisual 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Debuxo artístico II 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Debuxo técnico II 

-Enxeñaría e Arquitectura 

Materias de modalidade Ramas de coñecemento 

-Artes e Humanidades 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Deseño 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Economía 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Economía da empresa 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Ciencias Electrotecnia 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Física 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades Grego II 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Historia da música e da danza 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Historia da arte 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Historia do mundo contemporáneo 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Latín II -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Linguaxe e práctica musical 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Literatura universal 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Matemáticas II 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades Matemáticas aplicadas ás ciencias 
sociais II -Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Química 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades Técnicas de expresión gráfico-plástica 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Ciencias Tecnoloxía industrial II 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades Volume 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Xeografía 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades Imaxe 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Ciencias Mecánica 

-Enxeñaría e Arquitectura 

ANEXO IV 
Adscrición das opcións ou vías de acceso das 

probas de acceso á universidade establecidas por 
normativas anteriores ás ramas de coñecemento 
establecidas no Real decreto 1393/2007, do 29 de 
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Opcións das PAAU de COU Ramas de coñecemento 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

A - Tecnoloxía 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

B - Ciencias da natureza e da 
saúde 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades C - Ciencias sociais 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades D - Humanidades 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Vías de acceso das PAAU de LOXSE Ramas de coñecemento 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

1 - Científico-tecnolóxica 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Ciencias 

-Ciencias da Saúde 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

2 - Ciencias da saúde 

-Enxeñaría e Arquitectura 

-Artes e Humanidades 3 - Humanidades 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades 4 - Ciencias sociais 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

-Artes e Humanidades 5 - Artes 

-Ciencias Sociais e Xurídicas 

ANEXO V 

Adscrición dos títulos de técnico superior de 
formación profesional, de técnico superior de artes 
plásticas e deseño e de técnico deportivo superior, 
ou títulos equivalentes, ás ramas de coñecemento 
establecidas no Real decreto 1393/2007, do 29 de 
outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais de grao. 

A. Técnico superior de formación profesional. 

Familia profesional Ramas de coñecemento 

Actividades Físicas e Deportivas -Ciencias da Saúde 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Administración e Xestión/Administración -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Agraria/Actividades Agrarias -Ciencias 
-Ciencias da Saúde 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Artes Gráficas -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Artes e Artesanías -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Comercio e Marketing -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Edificación e Obra Civil -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Electricidade e Electrónica -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Enerxía e Auga -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Fabricación Mecánica -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Hostalería e Turismo -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Familia profesional Ramas de coñecemento 

Imaxe Persoal -Ciencias da Saúde 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Imaxe e Son/Comunicación, Imaxe e Son -Artes e Humanidades 
-Ciencias 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Industrias Alimentarias -Ciencias 
-Ciencias da Saúde 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Industrias Extractivas -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Informática e Comunicacións/Informática -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Instalación e Mantemento/Mantemento e 
Servizos á Produción 

-Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Madeira, Moble e Cortiza/Madeira e Moble -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Marítimo-Pesqueira/Actividades Marítimo-Pesqueiras -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Química -Ciencias 
-Ciencias da Saúde 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Sanidade -Ciencias 
-Ciencias da Saúde 

Seguridade e Medio Ambiente -Ciencias da Saúde 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Servizos Socioculturais e á Comunidade -Artes e Humanidades 
-Ciencias da Saúde 
-Ciencias Sociais e 
Xurídicas 

Téxtil, Confección e Pel -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Transporte e Mantemento de 
Vehículos/Mantemento de Vehículos 
Autopropulsados 

-Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Vidro e Cerámica -Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

B. Técnico superior de artes plásticas e deseño. 

Familia profesional Ramas de coñecemento 

Artes Aplicadas da Escultura -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Artes Aplicadas á Indumentaria -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Artes Aplicadas ao Libro -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Artes Aplicadas ao Muro -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Arte Floral -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Cerámica Artística -Artes e Humanidades 
-Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Deseño Gráfico -Artes e Humanidades 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

Deseño Industrial -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Deseño de Interiores -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Esmaltes Artísticos -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Xoiaría da Arte -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Téxtiles Artísticos -Artes e Humanidades 
-Enxeñaría e Arquitectura 

Vidro Artístico -Artes e Humanidades 
-Ciencias 
-Enxeñaría e Arquitectura 

outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais de grao. 
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C. Técnico deportivo superior.

Familia profesional Ramas de coñecemento 

Títulos de técnico deportivo superior de 
calquera modalidade ou especialidade deportiva

-Ciencias da Saúde 
-Ciencias Sociais e Xurídicas 

ANEXO VI 

Adscrición preferente das opcións da proba de acceso á 
universidade de maiores de 25 anos regulada polo Real 
decreto 1892/2008, do 14 de novembro, ás ramas de 
coñecemento das ensinanzas universitarias oficiais de grao 
do Sistema Universitario de Galicia para o acceso ao curso 
2010-2011. 

Opción Estudos de grao do SUG 

A 
Artes e Humanidades 

Belas Artes 
Filosofía 
Humanidades 
Información e Documentación 
Tradución e Interpretación 
Historia 
Historia da Arte 
Xeografía e Historia 
Estudos de Galego e Español 
Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Filoloxía Clásica 
Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e 
Literarios 
Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Lingua e Literaturas Españolas 
Lingua e Literaturas Galegas 
Linguas Estranxeiras 
Linguas Modernas e as súas Literaturas 

B 
Ciencias 

Bioloxía 
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 
Ciencias do Mar 
Física 
Matemáticas 
Química 

C 
Ciencias da Saúde 

Enfermaría 
Fisioterapia 
Logopedia 
Podoloxía 
Psicoloxía 
Terapia Ocupacional 

D 
Ciencias Sociais e 

Xurídicas 

Administración e Dirección de Empresas 
Ciencia Política e da Administración 
Ciencias da Actividade Física e do Deporte 
Ciencias Empresariais 
Comunicación Audiovisual 
Dereito 
Dirección e Xestión Pública 
Economía 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Pedagoxía 
Periodismo 
Publicidade e Relacións Públicas 
Relacións Laborais e Recursos Humanos 
Socioloxía 
Traballo Social 
Turismo 
Xeografía e Historia 

E 

Enxeñaría e Arquitectura 

Enxeñaría Informática 
Enxeñaría da Edificación 
Enxeñaría en Deseño Industrial e 
Desenvolvemento do Produto 

ANEXO VII 

Adscrición preferente das opcións da proba de 
acceso á universidade de maiores de 25 anos 
regulada por normativas anteriores, ás ramas de 
coñecemento das ensinanzas universitarias oficiais 
de grao do Sistema Universitario de Galicia para o 
acceso ao curso 2010-2011. 

A 
Científico-Tecnolóxica 

Bioloxía 
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 
Ciencias do Mar 
Enxeñaría Informática 
Enxeñaría da Edificación 
Enxeñaría en Deseño Industrial e 
Desenvolvemento do Produto 
Física 
Matemáticas 
Química 

B 
Ciencias da Saúde 

Bioloxía 
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 
Ciencias do Mar 
Física 
Matemáticas 
Química 
Enfermaría 
Fisioterapia 
Logopedia 
Podoloxía 
Psicoloxía 
Terapia Ocupacional 

C 
Humanidades 

Belas Artes 
Filosofía 
Humanidades 
Información e Documentación 
Tradución e Interpretación 
Historia 
Historia da Arte 
Xeografía e Historia 
Estudos de Galego e Español 
Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Filoloxía Clásica 
Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e 
Literarios 
Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Lingua e Literaturas Españolas 
Lingua e Literaturas Galegas 
Linguas Estranxeiras 
Linguas Modernas e as súas Literaturas 

D 
Ciencias Sociais 

Administración e Dirección de Empresas 
Ciencia Política e da Administración 
Ciencias da Actividade Física e do Deporte 
Ciencias Empresariais 
Comunicación Audiovisual 
Dereito 
Dirección e Xestión Pública 
Economía 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Pedagoxía 
Periodismo 
Publicidade e Relacións Públicas 
Relacións Laborais e Recursos Humanos 
Socioloxía 
Traballo Social 
Turismo 
Xeografía e Historia 

Opcións Estudos de grao do SUG 

E 
Artes 

Belas Artes 
Filosofía 
Humanidades 
Información e Documentación 
Tradución e Interpretación 
Historia 
Historia da Arte 
Xeografía e Historia 
Estudos de Galego e Español 
Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Filoloxía Clásica 
Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e 
Literarios 
Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 
Lingua e Literaturas Españolas 
Lingua e Literaturas Galegas 
Linguas Estranxeiras 
Linguas Modernas e as súas Literaturas 

:NOTA:: a adscrición preferente das opcións da proba de acceso á universidade de 
maiores de 25 anos regulada por normativas anteriores, ás ramas de coñecemento 
das ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia 
que aproben a ANECA para o curso 2010-2011 faranse públicas pola comisión 
organizadora unha vez que sexan aprobadas estas ensinanzas pola Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. 

NOTA: a adscrición preferente das opcións da proba de acceso á universidade de 
maiores de 25 anos regulada polo Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, ás 
ramas de coñecemento das ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema 
Universitario de Galicia que se aproben pola ANECA para o curso 2010-2011 
faranse públicas pola comisión organizadora unha vez sexan aprobadas estas 
ensinanzas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


