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CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 
 

CARACTERÍSTICAS:  
 

 QUE SON?  
 

Os ciclos de grao superior son un conxunto de accións formativas 
estreitamente relacionadas coas ocupacións, as profesións e o mercado 
de traballo. Forman parte da ensinanza secundaria postobrigatoria e 
agrúpanse en 26 familias profesionais. 
 
A relación das familias profesionais e os ciclos formativos de cada unha 
delas está dispoñible en  www.edu.xunta.es/fp, no epígrafe "Coñece a 
FP". 

 
 

 QUEN PODE CURSAR UN CICLO DE GRAO 
SUPERIOR?  

Para acceder aos ciclos formativos de grao superior de formación 
profesional requirirase estar en posesión dalgún dos seguintes requisitos: 
a) Título universitario.  
b) Título de técnico superior ou de técnico especialista.  
c) Título de bacharelato LOE, LOMCE OU LOXSE.  
d) Certificado de superación de todas as materias do bacharelato LOMCE.  
e) COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes.  
f) BUP.  
g) Título de Técnico (Ciclo Formativo de Grao Medio superado). 
h) Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a 
algún dos anteriores.  
 

Tamén poderán acceder aos ciclos formativos de grao superior de 
formación profesional as persoas que superasen a PROBA DE ACCESO A 
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR de formación profesional ou a 
proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.  

http://cifp.eis.gal/
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CAL É A DURACIÓN DUN CICLO 

FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR E QUE 
TÍTULO SE OBTÉN?  

 

Os ciclos formativos impartidos no CIFP Imaxe e Son teñen unha duración 
de 2.000 horas, divididas en dous cursos académicos. 
 
O título que se obtén é o de TÉCNICO SUPERIOR. 
 

QUE SAÍDAS ACADÉMICAS TEÑO UNHA 

REMATADO O CICLO SUPERIOR?:  
 

Ao finalizar un ciclo de grao Superior pódese acceder directamente á 
Universidade ou a calquera outro ciclo formativo de grao superior. 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

OFERTADOS NO C.I.F.P. IMAXE E SON:  
 

  ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN E TRATAMENTO DE IMAXE 
 

  PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS 
 

  REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E 
ESPECTÁCULOS 
 

  SON PARA AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS 
 

  ANIMACIÓNS 3D, XOGOS E CONTORNOS INTERACTIVOS. 
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CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe 
Ciclo formativo de grao superior Título LOE 
Duración: 2.000 horas 
Módulos deste ciclo? 
Curso Código Módulos profesionais Horas 
1º MP1162 Control da iluminación 133 
1º MP1169 Formación e orientación laboral 107 
1º MP1161 Luminotecnia 213 
1º MP1158 Planificación de cámara en audiovisuais 133 
1º MP1159 Toma de imaxe audiovisual 187 
1º MP1164 Toma fotográfica 187 
2º MP1170 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
2º MP1171 Formación en centros de traballo 384 
2º MP1167 Gravación e edición de reportaxes audiovisuais 140 
2º MP1166 Procesos finais fotográficos 70 
2º MP1168 Proxecto de iluminación, captación e tratamento de imaxe 26 
2º MP1160 Proxectos de iluminación 105 
2º MP1163 Proxectos fotográficos 122 
2º MP1165 Tratamento fotográfico dixital 140 
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. 
 
Que título se obtén? 
Técnico superior en Iluminación, captación e tratamento de imaxe 
 
 

CS Produción de audiovisuais e espectáculos 
Ciclo formativo de grao superior Título LOE 
Duración: 2.000 horas 
Que se aprende a facer? 
Cales son os módulos deste ciclo? 
 
1º MP0923 Formación e orientación laboral 107 
1º MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos 187 
1º MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais 266 
1º MP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos 213 
1º MP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos 187 
2º MP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos 175 
2º MP0924 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
2º MP0925 Formación en centros de traballo 384 
2º MP0922 Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos 26 
2º MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia 157 
2º MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos 105 
2º MP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio 140 
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. 
 
Que título se obtén? 
Técnico superior en Produción de audiovisuais e espectáculos. 
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CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos 
Ciclo formativo de grao superior Título LOE 
Duración: 2.000 horas 
Cales son os módulos deste ciclo? 
 
1º MP0912 Formación e orientación laboral 107 
1º MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos 187 
1º MP0906 Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais 186 
1º MP0902 Planificación da realización en cine e vídeo 160 
1º MP0904 Planificación da realización en televisión 160 
1º MP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos 160 
2º MP0913 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
2º MP0914 Formación en centros de traballo 384 
2º MP0903 Procesos de realización en cine e vídeo 157 
2º MP0905 Procesos de realización en televisión 140 
2º MP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos 140 
2º MP0911 Proxecto de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos 26 
2º MP0907 Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais 140 
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. 
 
Que título se obtén? 
Técnico superior en Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos. 
 

CS Son para audiovisuais e espectáculos 
Ciclo formativo de grao superior Título LOE 
Duración: 2.000 horas 
Cales son os módulos deste ciclo? 
 
1º MP1104 Comunicación e expresión sonora 133 
1º MP1103 Electroacústica 133 
1º MP1106 Formación e orientación laboral 107 
1º MP1097 Instalacións de son 213 
1º MP1096 Planificación de proxectos de son 107 
1º MP1098 Son para audiovisuais 267 
2º MP1101 Axustes de sistemas de sonorización 87 
2º MP1099 Control de son en directo 140 
2º MP1107 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
2º MP1108 Formación en centros de traballo 384 
2º MP1100 Gravación en estudio 175 
2º MP1102 Posprodución de son 175 
2º MP1105 Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos 26 
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. 
 
Que título se obtén? 
Técnico superior en Son para audiovisuais e espectáculos. 
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CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos 
Ciclo formativo de grao superior Título LOE 
Duración: 2.000 horas 
Cales son os módulos deste ciclo? 
 
1º MP1087 Animación de elementos 2D e 3D 292 
1º MP1086 Deseño, debuxo e modelaxe para animación 267 
1º MP1094 Formación e orientación laboral 107 
1º MP1085 Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D 107 
1º MP1090 Realización de proxectos multimedia interactivos 187 
2º MP1088 Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D 227 
2º MP1091 Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo 123 
2º MP1095 Empresa e iniciativa emprendedora 53 
2º MP1092 Formación en centros de traballo 384 
2º MP1093 Proxecto de animacións 3D, xogos e contornos interactivos 26 
2º MP1089 Proxectos de xogos e contornos interactivos 87 
2º MP0907 Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais 140 
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. 
 
Que título se obtén?  
Técnico superior en Animacións 3d, xogos e contornos interactivos. 
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 DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS 
DISPOÑIBLES NA COTA XERAL?  

 

Establécense TRES GRUPOS segundo o tipo de requisitos de acceso: 
 
1º. GRUPO A. Ata un 70 % DAS PRAZAS ofreceráselles ás persoas que 
teñan o título de bacharelato. (Moi importante: A preferencia de acceso 
aos cinco ciclos de Imaxe e Son é a modalidade de Ciencias) 
 
2º. GRUPO B. Un 20 % DAS PRAZAS ofreceráselle a quen posúa un título 
de técnico de formación profesional (Preferencia para os titulados do 
ciclo Medio de Vídeo disc-jockey e son) 
 
3º. GRUPO C. Un 10 % DAS PRAZAS ofreceráselle a quen teña superada a 
proba de acceso para os ciclos formativos de grao superior, ou a quen 
teña outros requisitos de acceso recollidos na normativa. 
 
Do total de prazas que se ofrecen, reservarase un 10 % para persoas que 
teñan legalmente recoñecida unha discapacidade maior ou igual a 33%. 
 
Todos os ciclos formativos poderán dispor dun 5 % adicional de prazas 
reservadas para as persoas que cumpran os requisitos de deportista 
galego de alto nivel. 
 

 

 CRITERIOS DE PRIORIDADE DENTRO 
DE CADA GRUPO  
 

De non existir prazas suficientes para atender todas as solicitudes, 
cumprirá establecer unha orde de prioridade no acceso para o ciclo de 
grao superior solicitado para cada un dos grupos. 
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GRUPO A.  
Relación ordenada de requisitos de acceso de MAIOR A MENOR 
PRIORIDADE.  
Dentro de cada apartado as solicitudes ordenaranse de maior a menor 
nota de acceso:  
 
1º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, e 
coas materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo.  
A nota media, de maior a menor, das materias vinculadas empregarase 
nos casos de empate da nota media do bacharelato.  
 
2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero 
sen algunha das materias vinculadas, que se determina no currículo do 
ciclo.  
 
3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente das 
determinadas no currículo do ciclo. Alumnado que superase COU ou 
PREU.  
 
4º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superadas todas as 
materias do bacharelato (regulado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de 
decembro, para a mellora da calidade educativa) da modalidade 
preferente que se determina no currículo do ciclo.  
 
5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superadas todas as 
materias do bacharelato (regulado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de 
decembro, para a mellora da calidade educativa) sen a modalidade 
preferente que se determina no currículo do ciclo. 6º. Alumnado con 
título de bacharelato unificado e polivalente (BUP).  
 
GRUPO B.  
Relación ordenada de requisitos de acceso de MAIOR A MENOR 
PRIORIDADE. Dentro de cada apartado, as solicitudes ordenaranse de 
maior a menor nota de acceso (no caso de posuír máis dun título de 
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técnico de formación profesional terá que escoller o que desexe alegar 
como condición de acceso):  
 
1º. Alumnado con título de técnico de formación profesional da mesma 
familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita.  
 
2º. Alumnado con título de técnico de formación profesional de 
diferente familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que 
se solicita.  
 
 
GRUPO C.  
 

Relación ordenada de requisitos de acceso de MAIOR A MENOR 
PRIORIDADE.  
Dentro de cada apartado, as solicitudes ordenaranse de maior a menor 
nota de acceso:  
 
1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior 
de formación profesional.  
 
2º. Alumnado con proba de acceso a universidade para maiores de 25 
anos.  
 
3º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista.  
 
4º. Alumnado con título universitario.  
 
En caso de empate entre varias persoas que soliciten un mesmo posto 
escolar, e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas 
con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en 
virtude do sexo menos representado no ciclo formativo solicitado na 
matrícula do curso anterior en que se demande a praza de formación. De 
persistir o empate, resolverase mediante as letras de desempate da 
resolución do sorteo público para os procesos de admisión que 
anualmente publica a Consellería de Cultura, Educación e O. U.  

http://cifp.eis.gal/
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 SELECCIÓN DOS REQUISITOS DE 
ACCESO (MOI IMPORTANTE)  

 
En caso de que a persoa solicitante teña máis dun requisito de acceso 
dos establecidos legalmente, terá que seleccionar de acordo á seguinte 
orde: 
 
1) Título universitario.  

2) Título de técnico superior 

3) Técnico especialista.  

4) Título de bacharelato LOXSE  

5) Título de bacharelato LOE  

6) Título bacharelato LOMCE.  

7) Certificado de superación de todas as materias do bacharelato 

LOMCE.  

8) COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes.  

9) BUP  

10) Título de técnico 

11) Titulo de Técnico Auxiliar 

 
E dicir, se unha persoa ten unha titulación universitaria e tamén un titulo 
de técnico Superior, terá que sinalar unicamente o titulo universitario.  
Se por exemplo se ten un titulo de técnico superior e tamén un de técnico, 
ten que sinalarse unicamente o de Técnico superior… 
 
En caso de non facelo así as solicitudes serán excluídas do proceso de 
admisión. 

http://cifp.eis.gal/
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O proceso de admisión do alumnado terá carácter centralizado e estará 
coordinado e supervisado pola Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN: (Provisional) 
 

 

 PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN  
(MOI IMPORTANTE)  

 
Con carácter xeral establécense dous períodos para o desenvolvemento 
do proceso de admisión  
 

 

 PERÍODO ORDINARIO: 
 

PERÍODO ORDINARIO:  
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 25 DE XUÑO AO DE 05 XULLO ÁS 13 H.  
 

Publicación da Listaxe provisional de Solicitudes: 12 de xullo 
 

Reclamación á Listaxe Provisional: 12 ao 14 de xullo ás 13 h. 
 

Listaxe Definitiva de Solicitudes: 20 de xullo 
 

1ª ADXUDICACIÓN DE PRAZAS: 20 xullo 
 

MATRICULACIÓN DA 1ª ADXUDICACIÓN: 20 ao 26 de xullo ás 13.00h. 
 

2ª Adxudicación: 28 de xullo. 
 

Matriculación da 2ª Adxudicación: 28 ao 30 de xullo ás 13.00h.  

http://cifp.eis.gal/
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 PERÍODO EXTRAORDINARIO: 
 

1ª Adxudicación de prazas: 02 de setembro 
Realizarase sobre as listaxes de espera do período ordinario. 
Matriculación da 1ª adxudicación: do 02 ao 06 setembro ás 13 h. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1 ao 9 de setembro.  
Listaxe provisional de solicitudes: 14 setembro. 
Listaxe definitiva de solicitudes: 21 de setembro 
MATRICULACIÓN 2º ADXUDICACIÓN: 21 ao 24 setembro ás 13.00h. 
 

 PERÍODO SOLICITUDE MATRÍCULA SIMULTÁNEA: 
 
Presentación de solicitudes (sempre que existan prazas dispoñibles): 28 
de setembro ao 1 de outubro. 
 
Matriculación (sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución 
positiva do servizo de inspección educativa) 5 ao 8 de outubro ás 13 h.. 
 

 OFERTA DE VACANTES DE MÓDULOS DO RÉXIME 
ORDINARIO PARA O RÉXIME DE ADULTOS: 
5 AO 8 DE OUTUBRO. 
 

 LUGARES E OPCIÓNS DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: 
 

AS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL NA SECRETARÍA DUN 
CENTRO EDUCATIVO CON OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRAO MEDIO OU DE GRAO SUPERIOR SOSTIDA CON FONDOS PÚBLICOS.  
 
A solicitude de participación no procedemento farase empregando a 
aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo 
www.edu.xunta.es/fp.  
 

http://cifp.eis.gal/
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A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase 
imprimir para a súa presentación, xunto coa documentación que se 
indique na propia solicitude. 
 

Cada solicitante presentará unha única instancia na que constarán, por 
orde de preferencia, os ciclos que desexe cursar e os centros onde se 
impartan. 
 

En caso de que a persoa solicitante presente máis dunha instancia por 
grao e curso, non se terá en conta ningunha delas e procederase á súa 
escolarización ao final do proceso, se houber praza. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR: 
a) Fotocopia cotexada do documento de identificación: DNI, (non será 
necesario presentalo se se autoriza a súa consulta no Sistema de 
verificación de datos de identidades) 
 

b) Quen solicite acceso por ter requisitos académicos a ciclos formativos 
de grao superior deberá achegar certificación oficial da titulación ou dos 
estudos requiridos para o acceso, na cal figuren as cualificacións das 
materias e na cal conste ter efectuado o depósito do título, de ser o caso. 
Non será necesario presentalo se se autoriza a súa consulta por parte da 
Consellería. 
 
c) Quen solicite acceso mediante proba deberá achegar unha copia 
compulsada do certificado de superación da proba de acceso. Non será 
necesario presentalo se se autoriza a súa consulta por parte da 
Consellería (sempre que a proba de acceso se superarse en Galicia) 
As persoas que accedan por ter superada a proba de acceso á 
universidade para maiores de 25 anos ou acrediten a exención total da 
proba de acceso a ciclos formativos deberán presentar copia compulsada 
da correspondente certificación.  
 
d) As persoas con discapacidade que opten ás prazas reservadas deberán 
presentar o correspondente certificado acreditativo de discapacidade só 
nos casos de non ter sido expedido por organismos dependentes da Xunta 
de Galicia ou de non dar o consentimento para a súa consulta. 
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MATRICULACIÓN E RENUNCIA Á ADXUDICACIÓN:  
As persoas con praza adxudicada teñen a obriga de formalizar a matrícula 
nos prazos que se indiquen. Para iso, poderán obter da aplicación 
informática un resumo individualizado da adxudicación que asinarán e 
entregarán no centro no que fosen admitidos.  
 
Quen non fose admitido na praza solicitada en primeiro lugar poderá 
renunciar á praza outorgada nos mesmos prazos establecidos para a 
matrícula a que fai referencia o punto anterior. Esta renuncia implica 
tamén desistir de todas as demais prazas solicitadas en opcións de 
menor preferencia a esa, permanecendo nas listas de espera das opcións 
con maior prioridade. Para iso poderán obter da aplicación informática 
un resumo individualizado da adxudicación, no que marcarán a renuncia, 
e que asinarán e entregarán nun centro con oferta de formación 
profesional de grao medio ou de grao superior sostida con fondos 
públicos. Na páxina www.edu.xunta.es/fp haberá habilitado un 
procedemento telemático para poder efectuar a renuncia.  
 
As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non 
presenten renuncia no prazo indicado quedarán excluídas do proceso de 
admisión e procederase á súa escolarización ao final do proceso, se 
houber vacantes. 
 

PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS 

FORMATIVOS LIBERADOS:  
 

O alumnado que, cumprindo os requisitos de acceso, non formalizase a 
solicitude de admisión nos prazos correspondentes, así como aquel que, 
obtendo adxudicación e resultando adxudicatario dunha praza, non se 
matriculase nin renunciase dentro do prazo establecido poderá 
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matricularse unicamente naqueles ciclos formativos polo réxime ordinario 
ou polo réxime para as persoas adultas que teñan a condición de 
liberados, é dicir, aqueles en que existan prazas vacantes e carezan de 
lista de espera, ata se cubriren as prazas ofrecidas e coa data límite que 
determine a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa.  
Os centros efectuarán a matrícula por rigorosa orde de chegada das 
solicitudes. 
 
A relación dos ciclos formativos para o primeiro curso e módulos coa 
condición de liberados, así como o número de prazas dispoñibles en cada 
un deles, poderase consultar nos períodos correspondentes na páxina 
web www.edu.xunta.es/fp. 
 

ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA A TOMA 

DE DECISIÓNS:  
 
  ERASMUS + 
 

O CIFP Imaxe e Son participa no programa Erasmus+ como socio de 
envío, para o alumnado de Formación Profesional. 

A través deste programa o alumno/a ten a posibilidade de realizar a súa 
FCT no estranxeiro (en algún país da Unión Europea 
fundamentalmente).  

Igualmente o alumnado recén titulado tamén poderá participar no 
programa Erasmus +, facendo prácticas extra curriculares dentro do 
ano posterior á titulación. A duración destas prácticas terá unha 
duración comprendida entre os 6 meses e 1 ano. 

http://cifp.eis.gal/
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Tanto para realizar a FCT como as prácticas extracurriculares hai 
axudas económicas por parte tanto do Ministerio como da propia 
Consellería. 

 
  VALIDACIÓNS CICLOS SUPERIORES DE FP 

E ESTUDOS UNIVERSITARIOS 
 
Existe un convenio de colaboración entre a Consellería de Educación e 
a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña 
e a Universidade de Vigo para o recoñecemento da correspondencia 
entre ciclos formativos de grao superior da formación profesional 
inicial e materias de estudos universitarios.  
 
Isto tradúcese en que dependendo do Ciclo Superior que se teña 
superado e a titulación universitaria que se curse convalidaranse 
materias da titulación universitaria. 
 
Podes consultar o catálogo de convalidacións entre ciclos superiores e 
Titulacións Universitarias no seguinte enlace: 
 
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7028 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/pages/category/School/Escola-de-Imaxe-e-Son-318508678164898/ 
@cifp.imaxe.son 
IMPORTANTE: Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información.  

http://cifp.eis.gal/
https://www.facebook.com/pages/category/School/Escola-de-Imaxe-e-Son-318508678164898/
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