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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se
regulan as probas libres para a obtención
do título de graduado en educación secun-
daria obrigatoria para persoas maiores de
dezaoito anos.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
establece no seu artigo 68, punto 2º, que lles corres-
ponde ás administracións educativas organizar perio-
dicamente probas para que as persoas maiores de
dezaoito anos poidan obter directamente o título de
graduado en educación secundaria obrigatoria.

O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se
regulan as ensinanzas da educación secundaria obri-
gatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, na
disposición adicional cuarta establece que a Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria con-
vocará anualmente probas para que as persoas maio-
res de dezaoito anos poidan obter directamente o
título de graduado en educación secundaria obriga-
toria, sempre que alcancen as competencias básicas
e os obxectivos da etapa.

Mediante a Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG do
23 de xullo) establécese o currículo da educación
secundaria obrigatoria para persoas adultas na
Comunidade Autónoma de Galicia, que é o referen-
te para a obtención da titulación básica.

Coa publicación desta orde establécese o procede-
mento e a regulación das probas libres para a obten-
ción do título de graduado en educación secundaria
obrigatoria, facilitando que as persoas adultas que
abandonasen o sistema educativo sen unha titula-
ción básica poidan demostrar que cumpren as con-
dicións necesarias para a consecución desta titula-
ción sen teren que estar escolarizadas previamente.

En consecuencia, é preciso establecer as normas
necesarias para a regulación destas probas, relativas á
súa estrutura básica, aos contidos, á avaliación e á
proposta de titulación, así como o número de convoca-
torias e os requisitos que deben cumprir as persoas
participantes, establecendo as posibles exencións para
quen acreditar coñecementos previamente adquiridos.

En virtude do exposto, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de actuación.
O obxecto desta orde é regular os elementos precisos

para organizar e convocar as probas libres para a obten-
ción do título de graduado en educación secundaria
obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos, no
ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º.-Finalidade.
As probas teñen por finalidade facilitar que as per-

soas aspirantes obteñan directamente o título de gra-
duado en educación secundaria obrigatoria, demos-
trando que teñen adquiridas as capacidades e as

competencias básicas correspondentes aos obxecti-
vos xerais da educación secundaria obrigatoria.

Artigo 3º.-Requisitos das persoas aspirantes.
Poderán inscribirse para realizar estas probas as

persoas que teñan cumpridos dezaoito anos o día
anterior á data que se estableza para a celebración e
sempre que cumpran as seguintes condicións:

a) Non estaren inscritas para a superación das mate-
rias do 4º curso de educación secundaria obrigatoria
establecidas no artigo 7, punto 5º da Orde do 21 de
decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)
pola que se regula a avaliación da educación secunda-
ria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Non estaren matriculadas nas ensinanzas de
educación secundaria obrigatoria para persoas adul-
tas no curso académico en que se realice a proba, ou
ben, no caso de estaren matriculadas, teren causado
baixa nas devanditas ensinanzas antes da apertura
do prazo de matrícula para realizar as probas.

Artigo 4º.-Lugar de realización.
As probas realizaranse nos centros autorizados

pola Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais, por proposta da delegación
provincial correspondente.

Artigo 5º.-Convocatoria.
1. As probas serán convocadas por resolución da

Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais en dúas convocatorias de carácter ordinario,
nos meses de xuño e setembro. Cando exista unha can-
tidade suficiente de alumnado que, pola súa situación
profesional ou de dispoñibilidade de tempo, acredite
xustificadamente que non pode realizar as probas nas
convocatorias ordinarias, a Dirección Xeral de Forma-
ción Profesional e Ensinanzas Especiais poderá convo-
calos noutras datas de xeito extraordinario.

2. Na resolución da correspondente convocatoria
estableceranse as datas concretas de matriculación
e de celebración das probas, así como os centros en
que se vaian realizar.

Artigo 6º.-Inscrición e matrícula para realizar a
proba.

1. Convocadas as probas para a obtención do títu-
lo de graduado en educación secundaria obrigatoria,
os centros educativos autorizados para as realizar
darán coñecemento público nos taboleiros de anun-
cios dos prazos de matrícula e das datas de realiza-
ción das probas. Así mesmo, as delegacións provin-
ciais da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria darán coñecemento público dos prazos
de matrícula e das datas de realización a través dos
medios de comunicación.

2. As persoas aspirantes, nos prazos sinalados para
cada convocatoria, deberán formalizar a súa solicitude
de matrícula nos centros autorizados para realizar as
probas, no modelo oficial que figura no anexo I desta.

3. Rematado o prazo de matrícula, os centros edu-
cativos onde se vaian realizar as probas informarán
a Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensi-
nanzas Especiais e a delegación provincial da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
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que corresponda, do número de solicitudes presen-
tadas no centro.

4. Os centros educativos farán pública unha lista-
xe provisional de persoas admitidas e excluídas, en
que se indicarán os motivos da exclusión. No caso
de que algunha persoa aspirante estea exenta da rea-
lización dalgunha parte da proba, nesta relación
faranse constar esas exencións.

5. As persoas aspirantes excluídas disporán dun
prazo de tres días hábiles para a reclamación, conta-
dos a partir do día seguinte ao da súa publicación.
Transcorrido o prazo de reclamación, publicarase no
taboleiro do centro a lista coa relación definitiva de
persoas admitidas e excluídas.

6. As direccións dos centros onde se realice a ins-
crición para realizar a proba facilitaranlles aos tri-
bunais os expedientes de inscrición para comprobar
os requisitos das persoas aspirantes.

Artigo 7º.-Características das probas.

1. O obxecto das probas é valorar se as persoas aspi-
rantes teñen adquiridos os obxectivos e as competen-
cias básicas da educación secundaria obrigatoria que se
recollen no anexo I da Orde do 24 de xuño de 2008, da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

2. A organización da proba correspóndese cos tres
ámbitos de coñecemento da educación secundaria
obrigatoria para persoas adultas: ámbito científico-
tecnolóxico, ámbito da comunicación e ámbito social.

3. As actividades de avaliación realizaranse nun
só día e organizaranse en tres bloques de exercicios
específicos, correspondentes aos ámbitos de coñece-
mento descritos anteriormente.

4. Os exercicios das probas para cada ámbito de coñe-
cemento sinaladas no punto 2 deste artigo elaboraranse
tendo en conta os contidos e os criterios de avaliación
formulados na orde citada no punto 1 deste artigo.

5. A Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais remitirá os protocolos de exame
ás delegacións provinciais da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria que, pola súa vez,
llelos entregará aos presidentes ou as presidentas dos
tribunais, velando para que en ningún caso se poida
coñecer o contido das probas antes da súa realización.

Artigo 8º.-Avaliación e cualificación das probas.

1. A cualificación das probas será global para cada
un dos ámbitos establecidos no artigo 7º 2, e expresa-
rase nos seguintes termos: insuficiente (IN), suficien-
te (SU), ben (BE), notable (NT) ou sobresaliente (SB).
A esta cualificación achegaráselle unha cualificación
numérica, sen empregar decimais, nunha escala do 1
ao 10, aplicándose as seguintes correspondencias:

Insuficiente: 1, 2, 3 e 4.

Suficiente: 5.

Ben: 6.

Notable: 7 ou 8.

Sobresaliente: 9 ou 10.

2. A valoración da proba obterase mediante a
media aritmética das cualificacións dos tres ámbitos.

Cumprirá para superar a proba ter alcanzado como
mínimo a cualificación de suficiente en cada un.

3. O profesorado que integre os tribunais avaliará
estas probas por ámbitos de coñecemento en función
da súa especialidade. No caso de dúbida para a pro-
posta de título dalgunha das persoas aspirantes,
actuará de maneira colexiada á hora de establecer a
cualificación definitiva de cada ámbito e os profeso-
res e as profesoras deberán pronunciarse expresa-
mente sobre o sentido da súa cualificación.

4. Os tribunais encargados de avaliar as probas
publicarán as cualificacións positivas das persoas
concorrentes nos taboleiros de anuncios do centro,
logo de rematada a corrección.

5. De acordo co disposto na disposición adicional
primeira do Real decreto 1631/2006, do 29 de decem-
bro, e no artigo 46 da Orde do 24 de xuño de 2008, da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
os alumnos e as alumnas que demostren, mediante a
superación das probas, que alcanzaran os obxectivos
da educación secundaria obrigatoria, serán propostos
polos correspondentes centros para a obtención do
título de graduado en educación secundaria obrigato-
ria a través da delegación provincial da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 9º.-Reclamacións.

1. No caso de discrepancia coa cualificación obti-
da nas probas, as persoas interesadas poderán pre-
sentar reclamación por escrito dirixida ao presiden-
te ou á presidenta do tribunal, nun prazo de cinco
días hábiles posteriores á publicación das cualifica-
cións, onde expliquen os motivos da reclamación.

2. Nos dous días hábiles seguintes á finalización
do prazo de reclamacións, o tribunal realizará unha
sesión extraordinaria de avaliación para resolver as
reclamacións presentadas. No caso de que algunha
cualificación seca corrixida, engadirase na acta a
oportuna dilixencia de modificación.

3. Contra a resolución dos tribunais poderase
interpor recurso de alzada ante o delegado ou a dele-
gada provincial que corresponda no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ao da notificación
da resolución, que esgotará a vía administrativa. Así
mesmo, poderá interpor calquera outro recurso que
estime pertinente ao seu dereito.

Artigo 10º.-Exencións.

1. As cualificacións positivas obtidas polo alumna-
do en cuarto curso da educación secundaria obrigato-
ria, no cuarto módulo do nivel II dos diferentes ámbi-
tos da educación secundaria para persoas adultas ou
nos módulos voluntarios dos programas de cualifica-
ción profesional inicial, serán validadas polo tribunal,
para os únicos efectos da superación das probas con-
vocadas ao abeiro desta orde, de acordo coa táboa de
equivalencias que figura no anexo II.

2. As cualificacións das probas correspondentes
aos ámbitos considerados exentos expresaranse nos
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mesmos termos que os sinalados no artigo 8º desta
orde, atendendo ás seguintes consideracións:

a) No caso de persoas solicitantes inscritas que
teñan cursado e superado un ou dous ámbitos de
coñecemento de educación secundaria obrigatoria
para persoas adultas, algún módulo voluntario de pro-
gramas de cualificación profesional inicial ou algún
grupo das probas para a obtención do título de gra-
duado en educación secundaria para persoas maiores
de dezaoito anos de convocatorias anteriores, consig-
narase a cualificación obxecto de exención.

b) No caso de persoas solicitantes inscritas que
teñan cursado e superado materias illadas do cuarto
curso da educación secundaria obrigatoria, as cuali-
ficacións consignaranse co resultado da media arit-
mética, redondeada á unidade máis próxima, e no
caso de equidistancia á superior, das materias
obxecto de valoración para a exención.

Artigo 11º.-Tribunais.

1. As delegacións provinciais da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria designarán
os tribunais que xulguen as probas a que se refire
esta orde, que estarán integrados por un presidente
ou unha presidenta e catro vogais, actuando como
secretario ou secretaria o vogal de menor idade.

2. Cinco días antes do inicio da proba faranse
públicos os nomes dos membros dos tribunais que
actúan no centro, no taboleiro de anuncios de cada
centro docente onde estas se vaian celebrar.

3. Os vogais do tribunal nomearanse entre o profe-
sorado pertencente aos corpos de catedráticos e de
profesores de ensino secundario, preferentemente
que preste servizo no nivel II da educación secunda-
ria de persoas adultas nos centros de educación de
persoas adultas ou nos IES con estas ensinanzas.

4. Os presidentes e as presidentas dos tribunais
serán inspectores ou inspectoras de educación da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

5. Entre os cinco membros do tribunal, garantira-
se que exista un membro do profesorado que impar-
ta docencia en cada un dos ámbitos de coñecemen-
to. Así mesmo, garantirase a existencia dun profesor
ou unha profesora que imparta docencia no ámbito
de comunicación en idioma estranxeiro.

Artigo 12º.-Persoas con necesidades educativas
especiais.

1. As persoas con necesidades educativas espe-
ciais asociadas a condicións persoais de discapaci-
dade que teñan a declaración legal de discapacida-
de poderán solicitar a adaptación da proba, así como
recursos adicionais para a desenvolver.

2. A solicitude para a adaptación da proba dirixi-
rase ao delegado ou á delegada provincial da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria que
corresponda, durante o período de inscrición e de
acordo co modelo que se detalla no anexo III.

3. A delegación provincial da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria determinará se
procede adoptar medidas ou facilitar recursos adi-

cionais para cada caso, e informará a persoa intere-
sada e o tribunal correspondente da súa decisión.

4. A presidencia do tribunal adoptará as medidas
e facilitará os recursos adicionais que se determine
para permitir que estas persoas poidan realizar as
probas de referencia, sen prexuízo de atender ao dis-
posto nos artigos 7º e 8º desta orde.

Artigo 13º.-Actas de avaliación e propostas de títulos.
1. As actas de avaliación das probas obxecto desta

orde axustaranse ao modelo que se xunta no anexo IV.
2. Os resultados da avaliación debaixo da especi-

ficación dos ámbitos de coñecemento expresaranse
con cualificación de insuficiente (IN), suficiente
(SF), ben (B), notable (N) e sobresaliente (SB), e coa
cualificación numérica obtida do 1 ao 10.

3. Ás persoas aspirantes que non se presenten ao
exame dalgún dos ámbitos que integran estas probas
faráselles constar esta circunstancia coa expresión
non presentado/a (NP).

4. Nas actas reflectiranse, así mesmo, as decisións
sobre a expedición do título de graduado en educa-
ción secundaria obrigatoria, coa anotación si ou non
no cadro de proposta de expedición de título.

5. Os centros sede das probas, á vista das actas de
cualificación, son os responsables da xestión e da tra-
mitación dos títulos a través da aplicación de xestión
administrativa de centros (Xade), así como da súa cus-
todia e da entrega ás persoas que obtivesen o título.

6. Os centros en que se constituíran os tribunais
conservarán toda a documentación relativa á proba,
as actas de avaliación, as cualificacións e demais
documentos relacionados, que quedará ao dispor da
administración educativa.

7. Logo de avaliadas as probas, o tribunal facilita-
ralle a cada participante unha certificación en que
conste a cualificación recibida en cada ámbito de
coñecemento, e onde se indique se se propuxo para
a expedición do título de graduado en educación
secundaria obrigatoria, segundo os modelos que
figuran nos anexos IV e V desta orde.

8. En caso de superar só algún dos tres ámbitos, os
tribunais estenderán certificación dos ámbitos supe-
rados e manterase a cualificación positiva de cada
un en termos de suficiente, ben, notable ou sobresa-
liente. Tales cualificacións deberán ser tidas en con-
ta polos tribunais de sucesivas convocatorias, e as
persoas aspirantes non estarán obrigadas a realizar
as probas correspondentes aos ámbitos superados.

9. Os ámbitos superados na proba serán validados
para participar en novas convocatorias ou para con-
tinuar ensinanzas de educación secundaria obrigato-
ria para persoas adultas.

Disposición transitoria
No caso de alumnado que se presentase á proba

libre para a obtención do título de graduado en edu-
cación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoi-
to anos, convocada ao abeiro da Orde do 22 de abril
de 1997 ou da Orde do 2 de abril de 2002, da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria, e
obtivese cualificación positiva nalgunha materia ou
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais 

Probas para a obtención do título de graduado en 
educación secundaria obrigatoria para persoas maiores 
de dezaoito anos. 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN  
ANO:.........................................

Convocatoria: ...........................
 
 
 
CENTRO EN QUE SOLICITA REALIZAR A PROBA................................................................................................ 

1 DATOS DO/DA SOLICITANTE 
PRIMEIRO APELIDO 
 

SEGUNDO APELIDO NOME DNI/PASAPORTE OU EQUIVALENTE 

DATA DE NACEMENTO 
 

SEXO NACIONALIDADE  TELÉFONO(S) 

ENDEREZO 
 
MUNICIPIO/LOCALIDADE 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

nalgún dos grupos de materias que integraran esas
probas, manterase a vixencia desas cualificacións
para as probas convocadas ao abeiro desta orde.

Disposición derrogatoria
Queda derrogada a Orde do 2 de abril de 2002, da

Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria, e todas as disposicións de rango igual ou inferior
que se opoñan a esta orde.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Forma-

ción Profesional e Ensinanzas Especiais para ditar,

no ámbito das súas competencias, as instrucións
oportunas para o desenvolvemento e a aplicación do
disposto nesta orde.

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

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2009.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

 
6 DATA E SINATURA 
 
 

 
 ___________________________,  __________ de _______________________ de ___________________ 

                                                                 Sinatura do/a solicitante 
 
 
                                                        Asdo.: ................................................................................................ 

 
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA 

Documentación que se xunta como xustificante: 
� Acreditación da idade da persoa solicitante: fotocopia do DNI ou do pasaporte, ou de calquera outro documento oficial. 
� Acreditación da discapacidade da persoa solicitante: certificación do ditame emitido polo órgano público competente da 

Administración da Xunta de Galicia ou, de ser o caso, doutras administracións públicas.  
� Copia cotexada do certificado do grupo ou dos grupos de materias aprobados en anteriores convocatorias. 
� Certificación das cualificacións do nivel II de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas. 
� Certificado académico de cuarto curso de educación secundaria obrigatoria. 
� Certificado das cualificacións do módulo IV do nivel III da educación secundaria para persoas adultas (LOXSE). 
� Outros: 
 

 
4 OBSERVACIÓNS 

Presenta discapacidade que necesita adaptación para a realización das probas:  SI �   NON � 
Especificar discapacidade e adaptación necesaria: 
 
 
 

 
3 SOLICITUDE DE EXENCIÓN (DATOS ACADÉMICOS) 
 
Solicita a exención da parte e ámbito da proba (marcar cun x o que proceda): 
 

PARTE 1ª ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO  

PARTE 2ª ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  

PARTE 3ª ÁMBITO SOCIAL  
 

 
2 LINGUA ESTRANXEIRA ELIXIDA 
 
                 � INGLÉS                                                � FRANCÉS 
 

ANEXO I 

 
Delegado/a provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de: ___________________________ 
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ANEXO III 
Solicitude de recoñecemento de necesidades específicas para o efecto de realizar as probas libres para a obtención do título de 

graduado en educación secundaria obrigatoria 
 

1. Datos persoais 
Primeiro apelido 
 

Segundo apelido Nome 

DNI/pasaporte/outros 
 

Lugar de nacemento Data de nacemento 

Enderezo, rúa/praza/avda. 
 

Nº Andar Letra Código postal 

Localidade 
 

Provincia Teléfono de contacto 

 
 

1. Realizou a inscrición para participar nas probas libres para a obtención do título de graduado en 
educación secundaria obrigatoria, na convocatoria de ______________ no centro ____________

2. Ten unha discapacidade recoñecida legalmente por __________________________________ 
3. Xúntase copia da certificación do organismo acreditativo en que se describe a diminución. 
 
SOLICITO: 

 
Que se teña en conta esta circunstancia á hora de facer a proba, realizando adaptacións de tempo ou 
facilitando os recursos técnicos que se indican: 
 
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................  

ANEXO II 
Equivalencias entre ensinanzas e probas superadas e as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria 

obrigatoria 
 

Ámbitos de coñecemento/Materias/Módulos voluntarios/superados 

Equivalencia cos 
ámbitos da proba 
libre que poden 
quedar exentos 

Módulo IV dos 
ámbitos de 
coñecemento 
do nivel II de 
educación 
secundaria 
obrigatoria 
para persoas 
adultas 

Materias de cuarto curso de 
educación secundaria obrigatoria 
(LOE e LOXSE) 

Módulos voluntarios 
de programas de 
cualificación 
profesional inicial 

Módulo IV de 
educación secundaria 
para persoas adultas 
(LOXSE)  

Probas para obtención do 
título de graduado en 
educación secundaria para 
persoas maiores de dezaoito 
anos. 
Orde do 2 de abril de 2002 
(DOG do 25 de abril) 

Materias de 2º de BUP  
(Lei 14/1970, do 4 de 
agosto) 

Probas do ámbito 
científico-
tecnolóxico 

Científico-
tecnolóxico 

Matemáticas, tecnoloxía e  
ciencias da natureza (ou física e 
química, máis bioloxía e xeoloxía) 

Científico-tecnolóxico Ámbito tecnolóxico-
matemático. 
Ámbito da natureza 

Grupo científico-tecnolóxico Matemáticas, e física e 
química. 

Probas do ámbito 
de comunicación 

Comunicación Lingua castelá e literatura, lingua 
galega e literatura, e primeira ou 
segunda lingua estranxeira  

Comunicación Ámbito de 
comunicación 

Grupo lingüístico Lingua castelá e 
literatura, lingua galega 
e literatura, e lingua 
estranxeira 

Probas do ámbito 
social 

Social Ciencias sociais, xeografía e historia Social Ámbito da sociedade Grupo de ciencias sociais Xeografía humana e 
historia 

 

Asdo.: _________________________________  
 

 

_______________________,  ______ de _____________ de ________________ 
 
Sinatura 

 
Delegado/a provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de: ___________________________ 
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                             Derradeira folla 
Relación alfabética de candidatos/as Cualificación dos ámbitos

Comunicación C.-Tecnolóxico Social  PT 

Nº de orde   Apelidos Nome DNI Cualificación 
(2) N

Cualificación 
(2) N

Cualificación
(2) N

Ámbito C.: ámbito de comunicación. Ámbito C-T.: ámbito científico-tecnolóxico. 
Ámbito S: ámbito social.  
SB: sobresaliente; NT: notable; B: ben; SF: suficiente;
IN: insuficiente; NP: non presentado/a 

PT: Proposta de título  (si/non) 

(1) Número de orde: consignarase por orde alfabética de apelidos de todas as persoas inscritas. 
(2) Cualificación conforme o establecido no artigo 8º desta orde. 
(3) A proposta de expedición de títulos expresarase nos termos de SI ou NON. 
(4) As persoas non presentadas ás probas, ou a algún grupo delas, expresaranse co termo NP (sen definir a expresión numérica). 

Emendas.........................................................................................................................................................................................................................

                        ............................................., .............. de ................. de 200...... 

Visto e prace  O/a presidente/a                     Selo do             O/a secretario/a                        Os/as vogais,
                                                                     centro 

Asdo.: ..........................................                                                  Asdo.:                     ....... 

Acta de avaliación das probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria                                        (Folla portada)

Curso académico ........../............      Tribunal nº.......         Convocatoria............................    Centro............................................................................

Localidade..........................................          Enderezo................................................       CP.................      Provincia............................................... 

Nº total aspirantes..................    Nº candidatos/as propostos/as para a expedición do título  ........... 

Relación alfabética de candidatos/as  Cualificación dos ámbitos 
Comunicación C.-Tecnolóxico Social  PT 

Nº de orde (1) Apelidos Nome DNI Cualificación 
(2) N

Cualificación 
(2) N

Cualificación 
(2) N

ANEXO IV 

Folla nº ........... 
Relación alfabética de candidatos/as (continuación) 

Cualificación dos ámbitos
Comunicación C.-Tecnolóxico Social  PT Nº de orde (1) 

Apelidos Nome DNI Cualificación 
(2) N

Cualificación 
(2) N

Cualificación 
(2) N

ANEXO IV
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ANEXO V 
 
Don /Doña................................................................................................... 
Don/Dona.................................................................................................. 

Como secretario/a del tribunal número ......... de la prueba libre para la 
 Como secretario/a do tribunal número .......... da proba libre para a  

obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria, celebrada en el  
obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, celebrada no  
centro.............................................................de (localidad)......................... 

 centro                                                            de (localidade) 
el día .......... de...................... de.............. 

 o día .......... de...................... de.............. 
 
CERTIFICO QUE, de acuerdo con lo que figura en las actas de estas pruebas, 
CERTIFICO QUE, consonte o que figura nas actas destas probas, 
 
Don/Doña............................................................................................................ 
Don/Dona 
 
con DNI número........................ ha obtenido las siguientes calificaciones*: 
con DNI número                         obtivo as seguintes cualificacións*: 
 
ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN ______________________________ 
ÁMBITO DA COMUNICACIÓN 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO___________________________ 
ÁMBITO CIENTÍFICO- TECNOLÓXICO   

 
ÁMBITO SOCIAL______________________________________________ 
ÁMBITO SOCIAL 

 
                           ......................................, ....................... de .................. de 200.... 
 
Vº Bº. El/la presidente/a          (Sello del centro)            El/la secretario/a 
Vº e prace O/a presidente/a         (Selo do centro)               O/a secretario/a       
 
Fdo.:.............................................                               Fdo.:.................................... 
Asdo.:                                                                          Asdo.: 

*  SB: sobresaliente; N: notable; B: bien; SF: suficiente ; I: insuficiente; NP: no presentado 
    SB: sobresaliente: N: notable; B: ben; SF: suficiente; I: insuficiente; NP: non presentado 

ANEXO VI
Don/Doña 
Don/Dona 
Como secretario/a del tribunal número............... de las pruebas libres para la obtención del título de, 
Como secretario/a do tribunal número.......... das probas libres para a obtención do título de,  
graduado en educación secundaria obligatoria, celebrado en el 
graduado en educación secundaria obrigatoria, celebrada no 
centro.............................................................. de (localidad)................................... 
centro                                                               de (localidade) 
el día .......... de ................... de ............., 
o día         de                 de 
 
CERTIFICO QUE, de acuerdo con lo que figura en las actas de estas pruebas, 
CERTIFICO QUE , consonte o que figura nas actas destas probas, 
  

Don/Doña............................................................................................................ 
Don/Dona............................................................................................................  
 
con DNI número........................... ha sido propuesto/a para la obtención del título de 
con DNI número........................... foi proposto/a para a obtención do título de  
 
Graduado en educación secundaria. 
Graduado en educación secundaria. 
                           
 
                              ......................................, ....................... de ...................de 200... 
 
Vº Bº. El/la presidente/a        (Sello del centro)            El/la secretario/a 
Vº e prace. O/a presidente/a     (Selo do centro)              O/a secretario/a  
 
Fdo.:...........................................                                                Fdo.:................................. 
Asdo.:                                                                                         Asdo.: 


