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ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL
COTA XERAL 90%
10% Persoas con
discapacidade
5% Deportistas
alto rendemento

ACCESO DIRECTO
Grupo A
Ata 70%

ACCESO DIRECTO
Grupo B
Ata 20%

PROBA DE ACCESO
Grupo C
Ata 10%

CICLOS DE GRAO
MEDIO

ESO e equivalentes

FP BÁSICA

17 anos

CICLOS DE GRAO
SUPERIOR

BACHARELATO e
equivalentes

Título de técnico

19 anos

(Tense en conta a nota media dos estudos previos)

Solicitude
 Cúbrese unha única solicitude vía web: www.edu.xuntaz.es/fp con
códigos de ciclo e centro
 A aplicación informática xerará un impreso con instruccións, e
avisará de se necesita achegar documentación e entregar impreso
en calquera centro de Galicia con oferta FP

 Información sobre:
• Normativa reguladora do proceso de admisión
• Instrucións xerais do proceso de admisión
• Calendario de admisión

En: http://www.edu.xunta.gal/fp/informacion-xeral

A FORMACIÓN PROFESIONAL
Contidos
organizados en
MÓDULOS
PROFESIONAIS de
número é variable

Grao básico: Título
de Profesional
básico
Grao Medio:
Técnico
Grao superior:
Técnico superior

Organízanse en 26
FAMILIAS
PROFESIONAIS:
“Conxunto de ciclos
formativos con
características e
contidos afíns a un
sector productivo”

A formación lévase
a cabo en dúas
fases: formación
teórico-práctica no
centro educativo e
formación práctica
nos centros de
traballo.

FAMILIAS PROFESIONAIS

Exemplo de ciclos de
• CB INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS
• CB INFORMÁTICA DE
OFICINA
• CM SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS E
REDES

• CS ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
EN REDE

• CS DESENVOLVEMENTO
DE APLICACIÓNS
MULTIPLATAFORMA
• CS DESENVOLVEMENTO
DE APLICACIÓNS WEB

FP BÁSICA
Que título se obtén?
• Título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas.
• Adicionalmente, o alumnado que obteña un título de formación
profesional básica poderán obter o título de Educación secundaria
obrigatoria sempre que, na avaliación derradeira do ciclo formativo, o
equipo docente considere que alcanzaron os obxectivos da educación
secundaria obrigatoria e adquiriron as competencias correspondentes.
Cal é a validez dos títulos?
• O título profesional básico ten tanto valor académico como profesional.
• Este título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao
medio. En caso de concorrencia competitiva, que existan máis
solicitudes de matrícula que prazas, cada título profesional básico
permite a aplicación de criterios de preferencia para a admisión a
certos ciclos de grao medio.

Exemplo: Título profesional básico en Informática e
comunicacións
Preferencia para a admisión a todos os títulos de grao
medio das familias profesionais de:
 Edificación e obra civil

 Electricidade e electrónica
 Enerxía e auga
Fabricación mecánica
 Industrias extractivas
Informática e comunicacións
Instalación e mantemento
 Madeira, moble e cortiza
 Marítimo-pesqueira
Química
Transporte e mantemento de vehículos

OS MÓDULOS

Formación e
Orientación
Laboral

Empresa e
Iniciativa
emprendedora

Formación en
Centros de
Traballo (FCT)

Formación
Profesional
Específica

Proxecto (nos
CS)

O módulo de FCT
• 3 meses de prácticas nunha empresa na fase final do
ciclo.
• É preciso ter superado todos os módulos.
• Non é remunerado.
• Pode convalidarse acreditando alomenos un ano
traballado no sector relacionado.
• *Debido ó COVID19 flexibilízanse as condicións xerais
do seu desenvolvemento. (Resolución do 23 de abril de 2020, da

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de
formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial).

Pódese repetir a matrícula
en cada módulo 2 veces
como máximo

Utilízase a nota numérica
para todos os módulos
excepto para o de FCT que
se avalía con APTO ou non
APTO.

A
AVALIACIÓN
Avaliación continua con
exames trimestrais e con
posibilidade de recuperar os
módulos pendentes nunha
proba extraordinaria en
xuño.

Os que teñan módulos pendentes
non poderán ir á FCT polo que
recibirán ensinanzas de
recuperación durante o período
ordinario que dura a FCT e
posteriormente realizarán as
prácticas.

RÉXIMES e MODALIDADES
RÉXIME ORDINARIO
• Modalidade presencial: Curso completo, asistencia diaria
ó centro.
RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS
• Curso parcial por módulos:
•
Presencial ou a Distancia.
FP DUAL
• Alternancia de actividade laboral nunha empresa coa
actividade formativa no centro educativo.

FP DUAL
REQUISITOS
• Cumprir os requisitos académicos aos ciclos formativos (www.edu.xunta.es/fp, “Coñece
a FP”).
• Ter mínimo dezaoito anos .
• Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para
o emprego requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou
a ocupación obxecto do proxecto.
• Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe.
• Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado,
agás que fose cursando outro ciclo formativo.
DURACIÓN
• Os ciclos poden distribuirse en 2 ou 3 anos.
• Das 2000 horas establecidas no currículo o 33% impartirase coa participación da
empresa.
VÍNCULO COA EMPRESA
• O alumnado pode ter condición de bolseiro ou contrato de formación e apredizaxe.
• Incorporación ó réxime da Seguridade Social.
• Remuneración proporcional ó tempo de permanencia na empresa non destinado á
formación.

PROBA ACCESO A CICLOS GRAO MEDIO(>17anos)
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN
• Parte sociolingüística: consta de tres probas: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias
Sociais.
• Parte matemática: Organízase nunha única proba: Matemáticas.
• Parte científico-técnica: Organízase en dúas probas: Ciencias da natureza e Tecnoloxía.
VALORACIÓN:
• Puntúase cada unha destas partes entre cero e dez.
• A nota final da proba calcularase cando se obteña polo menos unha puntuación de
catro en cada unha das partes e será a media aritmética destas. Será positiva a
cualificación de cinco puntos ou superior. En caso contrario, a nota final cualificarase
como “non apto”.
CERTIFICACIÓN
• A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final
lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.
• Para quen NON SUPERARARA A PROBA NA SÚA TOTALIDADE, a certificación permitirá
manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou
superior a cinco durante un máximo de dous anos nas probas de acceso a ciclos
formativos de grao medio en Galicia.
• Existirá unha porcentaxe de reserva de prazas por cada centro e ciclo para as persoas
que accedan pola cota de proba de acceso. A adxudicación de praza estará
condicionada pola cualificación obtida na proba.

Calendario de probas de acceso a ciclos medios
de Formación Profesional Convocatoria 2020
Inscrición para a proba
• 2-13 de marzo
Publicación das listaxes provisionais
• 3 de abril
Reclamación contra as listaxes provisionais
• PENDENTE DE ACTUALIZACIÓN
Publicación das listaxes definitivas
• 8 de maio
Celebración da proba
• APRAZADA 28 de maio

http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatoria

Proba de acceso a ciclos superiores de
Formación Profesional Convocatoria 2020
Inscrición para a proba

• 10-19 de febreiro
Publicación das listaxes provisionais
• 6 de marzo
Reclamación contra as listaxes provisionais
• 9-13 de marzo
Publicación das listaxes definitivas
• 27 de marzo
Celebración da proba

• APRAZADA
• http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8669

