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Para estudantes de Formación Profesional:

Aqueles que estean en posesión dos títulos de técnico superior de 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 Orgánica 2/2006, de 3 de 
maio de Educación,  ou títulos equivalentes,  poderán acceder ás ensinanzas 
universitarias oficiais de grao, sen necesidade de proba.

Tal e como se establece no Real Decreto 558/2010, de 7 de maio, a partir da 
admisión para o curso 2011-2012 os estudantes que estean en posesión dos 
títulos de Técnico Superior, Técnico Superior Deportivo ou Técnico Superior en 
Artes  Plásticas  e  Deseño  que  desexen  solicitar  a  admisión  a  ensinanzas 
universitarias  nas  que  se  produza  un  procedemento  de  concorrencia 
competitiva (é dicir, que haxa máis solicitudes ca prazas ofertadas), poderán 
presentarse á fase específica para mellorar a nota de admisión. Neste caso, as 
universidades  públicas  utilizarán  para  a  adxudicación  de  prazas  a  nota  de 
admisión que corresponda, que se calculará coa seguinte formula:

Nota de admisión = NMC + a * M1 + b * M2

NMC = Nota media do Ciclo Formativo de Grao Superior

M1, M2 =
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da 
Fase Específica das que se examinase o alumno/a 
que proporcionen mellor nota de acceso.

a, b =
Parámetros de ponderación das materias da Fase 
Específica

De conformidade co artigo 54.2 do Real Decreto 1892/2008, a adxudicación de 
prazas  farase  en  función  da  nota  de  admisión  ás  ensinanzas  universitarias 
obtidas polo estudante conforme ó disposto no artigo 26. En todo caso, cando 
se produza empate para a adxudicación de prazas, terán opción preferente os 
estudantes cuxos títulos estean adscritos ás ramas de coñecemento nas que se 
atopen as ensinanzas de grao que desexen cursar.

3.- Para estudantes que teñan superada a PAU segundo normativas 
anteriores á establecida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio:

http://www.emes.es/LinkClick.aspx?fileticket=2K7X2DW2GOo=&tabid=46&mid=355&forcedownload=true&name=Ley_organica_2-2006.pdf
http://www.emes.es/LinkClick.aspx?fileticket=2K7X2DW2GOo=&tabid=46&mid=355&forcedownload=true&name=Ley_organica_2-2006.pdf
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A nota de admisión será a cualificación definitiva para o acceso á universidade 
que obtivesen no seu momento. Non obstante o anterior, poderán presentarse 
á fase específica da PAU establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, e 
a nota de admisión calcularase do seguinte xeito: 

Nota de admisión = CDA + a * M1 + b * M2

CDA = Cualificación definitiva de acceso acadada con anterioridade.

M1, M2 =
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Fase 
Específica das que se examinase o alumno/a que 
proporcionen mellor nota de acceso.

a, b = Parámetros de ponderación das materias da Fase Específica

A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da Fase Específica no caso de que estas 
materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira seren admitido, de acordo cos 
parámetros  de  ponderación  establecidos  polas  tres  universidades  do  SUG para  o  acceso  aos  cursos 
académicos 2011-2012, que fixo públicos a CiUG e están recollidos no Anexo I da ORDE do 25 de marzo 
de  2011,  pola  que  nomean  os  membros  da  Comisión  Interuniversitaria  de  Galicia  e  se  publican  os  
parámetros  de  ponderación  das  materias  da  Fase  Específica  da  proba  de  acceso  á  universidade  de  
bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao(DOG do 10 de maio). 


