
 

 
 

PROBA DE ACCESO A GRAO SUPERIOR 

REQUISITOS DE INSCRICIÓN 
 
Non cumprir os requisitos académicos exisidos para acceder a ciclos formativos de grao 
superior e ter cumpridos 19 anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba. 

ESTRUTURA E 
ORGANIZACIÓN DA PROBA 

 
& Parte común: 

- Lingua castelá. 
- Lingua galega. 
- Matemáticas 

& Parte específica: elixir una opción e, dentro dela, escoller dúas materias. 
- Opción A: economía de empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés) e filosofía e 

cidadanía. 
- Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial e física. 
- Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía. 

EXENCIÓNS 

 
l Exención da totalidade da proba de acceso: 

-  Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 
l Exención da parte común:  

- 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 a táboa disponible na 
páxina seguinte. 

- Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de 
ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño. 

l Exención da parte específica: 
- Dispor dun título de técnico deportivo (no caso de presentarse pola opción C). 
- Dispor dun título de técnico de artes plásticas e deseño (no caso de presentarse pola 

opción B). 
- Dispor dun título de técnico auxiliar da Lei 14/70. Terá exención de acordo coa 

correspondencia do título coas familias profesionais segundo a opción da proba pola 
que se presenta (anexos VIII e IX da convocatoria). 

- Dispor dun certificado de profesionalidade de nivel 2 ou superior dalgunha das familias 
profesionais incluídas na opción pola que se presenta (anexos VIII e IX da 
convocatoria). 

- Ter, como mínimo, un ano de experiencia laboral en xornada completa en campos 
profesionais que se correspondan con algunha das familias profesionais incluídas na 
opción pola que se presenta (anexos VIII e IX da convocatoria). 

- Ter a condición de deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (no caso de  
presentarse pola opción C). 

 

CUALIFICACIÓN 

 
l A cualificación de cada unha das partes da proba (común e específica) será numérica, entre 

cero e dez puntos. 
l A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de 

catro puntos en cada unha das partes, e será a media aritmética destas, expresada con 
dous decimais. Será positiva a cualificación de cinco 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. 
 

CERTIFICADOS 

 
l Na certificación constará a nota final lograda, e a cualificación obtida en cada unha das 

partes que a compoñen. 
l No caso de superación da proba,  a devandita certificación incluirá a relación de familias 

profesionais ás que se posibilitará o acceso a ciclos formativos de grao superior. 
l Para quen realizara a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superara 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 superior en Galicia. 

 
 
 



 
 
 
 

FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS AOS QUE SE PODE ACCEDER 
SEGUNDO A OPCIÓN DA PARTE ESPECÍFICA DA PROBA DE ACCESO A CICLOS 

FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 
 

 
OPCIÓNS DA PARTE ESPECÍFICA DA 
PROBA 
 

 
FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS 

 
 
 

OPCIÓN A 

 
Administración e Xestión. 
Comercio e Márketing. 
Hostalaría e Turismo. 
Servizos Socioculturais e á Comunidade. 
Imaxe e Son (só o ciclo de “Produción de Audiovisuais e 
Espectáculos”). 
 

  
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN B 
  

 
Artes Gráficas. 
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 (agás o ciclo superior de Acuicultura). 
Transporte e Mantemento de Vehículos. 
Téxtil, Confección e Pel.  
Vidro e Cerámica. 
Imaxe e Son (agás o ciclo de Produción de Audiovisuais e 
Espectáculos). 
 
  
 

 
 
 
 

OPCIÓN C 

 
Agraria. 
Actividades Físicas e Deportivas. 
Imaxe Persoal. 
Industrias Alimentarias. 
Marítimo-pesqueira (só o ciclo de Acuicultura ). 
Química. 
Seguridade e  Ambiente. 
Sanidade. 
 

 
 

 
 

 


