CADERNO DE ORIENTACIÓN PARA AS PERSOAS QUE QUEREN REALIZAR

PROBAS DE ACCESO A
CICLOS DE GRAO SUPERIOR 2022

INSCRICIÓN DO:
31 DE XANEIRO
AO 11 DE FEBREIRO
DE 2022
+info: www.cifp.eis.gal
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PROBAS DE ACCESO A GRAO SUPERIOR 2022
INSCRICIÓN PARA A PROBA
Do 31 de xaneiro ao 11 de febreiro
PUBLICACIÓN LISTAXE PROVISIONAL DE INSCRITOS
18 de febreiro
RECLAMACIÓN A ESTA LISTAXE PROVISIONAL
18 ao 25 de febreiro
PUBLICACIÓN LISTAXE DEFINITIVA
15 de marzo
PUBLICACIÓN CENTROS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS
15 de marzo

CELEBRACIÓN DA PROBA
28 de ABRIL
PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS
10 de maio
RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS
10-13 de maio
PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS
01 de xuño
ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE SUPERACIÓN DA PROBA
A partir do 2 de xuño
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REQUISITOS PERSOAS PARTICIPANTES NA PROBA DE ACCESO AO
GRAO SUPERIOR.
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos
formativos de grao superior as persoas que NON CUMPRAN
OS REQUISITOS ACADÉMICOS esixidos para acceder a eles
e teñan DEZANOVE ANOS ou os fagan no ano de
realización da proba.
Os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior
son os seguintes:
 Título de bacharel establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación e na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de
ordenación xeral do sistema educativo.
 Segundo curso de calquera modalidade de bacharelato
experimental regulado pola Orde ministerial do 21-10-1986.
 Título de bacharelato unificado e polivalente establecido na Lei
orgánica 14/1970.
 Título de técnico superior, de técnico especialista ou equivalente
para os efectos académicos.
 Título de técnico de formación profesional. (Título Ciclo Grao
Medio)
 Titulación universitaria ou equivalente para efectos académicos.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través
do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de
procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática
«ciclosprobas» https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do
desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para
a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos
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mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica
da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365
(https://sede.xunta.gal).
Tamén se poderán presentar as solicitudes na secretaría de calquera
centro docente público da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional que imparta ciclos formativos de formación
profesional no curso académico 2021/22. As persoas interesadas deberán
cubrir a solicitude a través da aplicación «ciclosprobas»
(https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) que xerará un
documento en formato PDF co formulario normalizado de solicitude,
anexo II (código de procedemento ED312D), que a persoa interesada
deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.
O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como
referencia para a asignación da sede de realización da proba de acceso.
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DA PROBA.
Adecuaranse a aspectos básicos do currículo de determinadas materias
do bacharelato. Estruturaranse en dúas partes: común e específica.
A PARTE COMÚN
Valorará a madureza e a idoneidade das persoas candidatas para
seguiren con éxito os estudos de formación profesional de grao superior,
así como a súa capacidade de razoamento e expresión escrita.
Organizarase en tres probas:
 Lingua galega.
 Lingua castelá.
 Matemáticas.
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A PARTE ESPECÍFICA
Valorará as capacidades de base referentes ao campo profesional de que
se trate, e versará sobre coñecementos básicos das materias de
referencia establecidas para cada ciclo formativo a que se pretenda
acceder.
ORGANIZARASE CON BASE EN TRES OPCIÓNS, A, B e C, en función das
familias profesionais.
A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de
formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das
tres materias das que desexa que se lle examine:
 OPCIÓN A: ECONOMÍA DA EMPRESA, LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS
OU FRANCÉS), E FILOSOFÍA.
 OPCIÓN B: DEBUXO TÉCNICO, TECNOLOXÍA INDUSTRIAL E FÍSICA.
 OPCIÓN C: CC. DA TERRA E AMBIENTAIS, QUÍMICA E BIOLOXÍA.
NOTA IMPORTANTE:
Para acceder aos ciclos da Familia de Imaxe e Son hai que elixir a
Opción B, agás para o ciclo de Produción de Audiovisuais e
Espectáculos que hai que elixir a Opción A.
HORARIO DA PROBA.
- Ás 9:00 horas: PRESENTACIÓN.
- Das 9:30 ás 13:00 horas: PARTE COMÚN da proba (Matemáticas, Lingua
galega e Lingua castelá).
- Das 16:00 ás 18:00 horas: PARTE ESPECÍFICA da proba (materias
específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe
acceder).
NOTA IMPORTANTE: As persoas inscritas deberán presentar, para a
realización da proba, o seu DNI e a copia da folla da solicitude de
inscrición.
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EXENCIÓNS NAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO
SUPERIOR
EXENCIÓN TOTAL
Poderán quedar exentas da totalidade da proba as persoas que acrediten
ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
Estas persoas han poder participar no proceso de admisión a ciclos
formativos de grao superior presentando directamente o certificado
acreditativo na secretaría do centro correspondente, nas condicións que
se indiquen na normativa do proceso de admisión.
EXENCIÓNS PARCIAIS
A solicitude de exención parcial da proba deberase formular no momento
da inscrición. A persoa solicitante non poderá examinarse da parte ou das
partes da proba para as que se lle conceda a exención nesta
convocatoria.
EXENCIÓN PARCIAL (ACREDITANDO CALQUERA DAS SEGUINTES CIRCUNSTANCIAS)

-Ter superada a proba de acceso a outros ciclos formativos de grao superior de réxime
xeral non incluídos na opción pola que se presenta, consonte o anexo VII da
convocatoria (reproducido ao final deste documento).
-Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de ensinanzas
deportivas ou de artes plásticas e deseño.
-Ter recoñecida a exención da parte común nunha convocatoria anterior de probas de
acceso a grao superior en Galicia.

Exención da parte
común

Exención da parta
a) Exención recoñecida, na mesma opción, nunha convocatoria anterior de probas de específica
acceso a ciclos formativos de grao superior en Galicia.
b) Estar en posesión dun título de técnico auxiliar da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral
de educación e financiamento da reforma educativa.
c) Superación dun certificado de profesionalidade de nivel II ou superior dalgunha das
familias profesionais.
d) As persoas que teñan a condición de deportistas de alto nivel ou de alto rendemento
poderán solicitar a exención da parte específica da proba en caso de escoller a opción
C, consonte o establecido no artigo 9.3.a do Real decreto 971/2007, do 13 de xullo,
sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e no artigo 36.1.f da Lei 3/2012, do 2
de abril
e) As persoas que posúan un título de técnico deportivo poden solicitar a exención da
parte específica da proba en caso de escolleren a opción C
f) As persoas que posúan un título de técnico de artes plásticas e deseño poden
solicitar a exención da parte específica da probas en caso de escolleren a opción B
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g) Acreditación, como mínimo, do tempo equivalente a un ano de experiencia laboral a
xornada completa de xeito que exista correspondencia entre as actividades
profesionais desenvolvidas e as unidades de competencia dunha cualificación
profesional de nivel II ou superior do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

CUALIFICACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
DE GRAO SUPERIOR
COMO SE CALCULA A NOTA DA PROBA DE ACCESO?
A cualificación de cada parte da proba (común e específica) será
numérica, entre cero e dez puntos.
A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha
puntuación de 4,00 puntos en cada parte (común ou específica) e será a
media aritmética destas, expresa-da con dous decimais. Será positiva a
cualificación de 5,00 puntos ou superior. En caso contrario, a nota final
cualificarase como “non apto/a”.
Para calcular a media da nota de cada parte non é preciso ter unha nota
mínima nas materias que constitúen esa parte.
A QUE NOTA NUMÉRICA EQUIVALE A CERTIFICACIÓN ONDE CONSTE
UNHA CUALIFICACIÓN DE “APTO/A”?
A normativa vixente establece que as persoas que posúan certificacións
onde conste só “apto/a”, sen nota numérica, participarán no proceso de
admisión a ciclos formativos cu-nha cualificación de 5,00.
NO CASO DE DISPOR DE EXENCIÓN NALGUNHA DAS PARTES DA PROBA
OU NA TOTALIDADE, COMO SE CALCULA A NOTA DA PROBA DE
ACCESO?
Para os efectos de cálculo da nota final da proba de acceso non se terán
en conta as partes da proba das que a persoa participante fose declarada
exenta. Así mesmo, no caso de exención de todas as partes da proba, a
cualificación final expresarase como “exento/a”. Para os efectos de
admisión en ciclos formativos, a exención total da proba equivalerá a
unha cualificación de 5,00 puntos.
Nota da parte común

Exemplos de cálculo de nota
Nota da parte
Nota media

Nota final
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6,00
4,00
4,50
3,00
Exención
4,00
Exención

específica
7,00
5,00
7,00
8,00
7,00
Exención
Exención

6,50
4,50
5,75
-7,00
4,00
5,00

6,50
Non apto/a
5,75
Non apto/a
7,00
Non apto/a
5,00

Quen non superase a proba na súa totalidade, manterá a cualificación
obtida nas partes superadas (parte común ou parte específica) cunha
puntuación igual ou superior a cinco en futuras convocatorias de probas
de acceso a ciclos formativos de grao superior en Galicia durante un
máximo de dous anos. As persoas interesadas en acollerse a esta
posibilidade deberán acreditalo no momento de formalizar a inscrición.
CONSERVACIÓN DAS PARTES SUPERADAS.
Quen teña realizada a proba de acceso a ciclos formativos de formación
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2019 ou 2020
e non a superase na súa totalidade poderá solicitar a conservación da
cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou
superior a cinco para a presente convocatoria. En caso de solicitar a
conservación, non poderá examinarse desa parte ou desas partes da
proba.
EXAMES DE CONVOCATORIAS ANTERIORES
Poden consultarse exames de convocatorias anteriores na seguinte
dirección: http://www.edu.xunta.es/fp/node/269/
CONSULTA DE INFORMACIÓN
Poderase consultar toda a información deste proceso tanto nos centros
que impartan formación profesional como na páxina:
http://www.edu.xunta.es/fp/
TELÉFONO DO CIFP IMAXE E SON: 981 17 31 81
Páxina web. http://cifp.eis.gal/

