CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO. REGULACIÓN
REQUISITOS:
Poderán participar aquelas persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para
acceder aos C. M. e teñan cumpridos 17 anos ou os cumpran no ano de realización da proba.
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN:
A proba é común para todos os ciclos formativos de grao medio.
Consta de tres partes:
a) Parte sociolingüística. Organízase en tres probas:
- Lingua castelá.
- Lingua galega.
- Ciencias sociais.
b) Parte matemática. Organízase nunha única proba:
- Matemáticas.
c) Parte científico-técnica. Organízase en dúas probas:
- Ciencias da natureza.
- Tecnoloxía.
EXENCIÓNS:
 Exención da totalidade da proba:
- Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional,
de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño.
- Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de ensinanzas deportivas
ou de artes plásticas e deseño.
Estas persoas poderán participar directamente no proceso de admisión a ciclos formativos de
grao medio (non terán que inscribirse na proba).
 Exención parcial da proba:
A solicitude de exención deberase formular no momento da inscrición para a proba,
achegando a documentación acreditativa correspondente. A resolución sobre a exención corresponderalle ao
tribunal avaliador.

-

Parte sociolingüística: ter superados os módulos profesionais de Comunicación e sociedade I
e II do 2º curso dun ciclo de FPB, ter superados os ámbitos social e de comunicación dun PCPI
ou do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas (ESA).
- Parte matemática e parte científico-técnica: ter superados os módulos profesionais de
Ciencias aplicadas I e II do 2º curso dun ciclo de FPB, ter superado o ámbito científicotecnolóxico dun PCPI ou do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas (ESA).
- Parte científico-técnica:
 Ter superados os módulos profesionais relacionados co perfil profesional dun título de FPB (agás
o módulo de FCT e os módulos asociados aos bloques común).
 Ter superados os módulos porfesionais (agás o módulo de FCT) dun PCPI.
 Dispor dun certificado de profesionalidade de calquera nivel (R.D. 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se
regulan os certificados de profesionalidade, BOE:31/01/2008).
 Ter, como mínimo, un ano de experiencia laboral en xornada completa.
Máis información:
www.edu.xunta.es/fp
Nos C.I.F.P. e nos I.E.S. onde se imparta FP.
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