
 

 

PROBAS ACCESO A CICLOS MEDIOS E SUPERIORES 
 

Estimados pais e nais: 

Segundo os datos dos que dispoñemos no Dpto. de Orientación, continúa vixente a data 
correspondente ás Probas de Acceso a Ciclos Medios, aínda que a Consellería 

aprazou as correspondentes aos Ciclos Superiores, que non afectan ao noso alumnado.  
 

 

Que os alumnos/as continúen pois coa súa preparación e sigan tendo presente o 28 de maio 
como data de realización das mesmas.  
Sen máis, reciban un cordial saúdo. 
Atentamente. 

 
 
 

DPTO. ORIENTACIÓN 

 



 
 
 
 
 
 

 
▪ Como se pode comprobar a Consellería apraza, sen data, a realización 

das Probas de Acceso a Ciclos Superiores de FP, pero continúan en vigor 
as datas correspondentes a Ciclos Medios. 

▪ A finais do pasado mes de xaneiro o Departamento de Orientación 
púxose en contacto con todo o alumnado que reúne as condicións que 
se piden para a presentación a estas probas, déronse as orientacións 
oportunas para a matriculación e preparación das mesmas, e enviáronse 
ás familias unhas circulares informativas como a que aparece na seguinte 
páxina. 

▪ Nestes momentos subimos esta información á páxina web do centro e 
porémonos en contacto telefónico coas familias dos interesados/as  para 
recordarlles que non hai cambios no calendario referente á celebración 
das probas e que, polo tanto, deben seguilas preparando con intensidade 
tendo en conta o 28 de maio como data de realización. 

 
(*) Mediante o cadro da seguinte páxina recordámoslles as datas e materiais 
máis importantes para a preparación e a correcta realización das probas. 
 
 
 
Saúdos 
 

 
 
 
José Fidalgo Piñeiro 
Orientador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROBAS ACCESO A CICLOS MEDIOS –  

Información enviada en xaneiro 2020 
 

Estimados pais e nais: 
Segundo os datos dos que dispoñemos no Dpto. de Orientación, o seu fillo/a reúne os 
requisitos esixidos para presentarse ás probras de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio. 
Consensuada esta información co titor/a, consideramos necesario que dispoñan desta 
información para que poidan valorar a posibilidade de presentarse ás mesmas. 
A superación desta proba, abre o camiño á FP con independencia de si acada ou non a 
titulación na ESO.   
 

1.-  A PROBA DIVÍDESE EN TRES PARTES: 
      - Sociolingüística: Lingua Castelá, Lingua Galega, Ciencias Sociais. 
      - Matemática: Matemáticas. 
      - Científico-técnica: Ciencias da Natureza, Tecnoloxía.   
 

2.- AS PRINCIPAIS DATAS A TER EN CONTA SON: 
 

 

 
3.- AS PRINCIPAIS DIRECIÓNS PARA MATRICULARSE,  PREPARALAS E RECLAMAR SON: 

INSTRUCIÓNS E NORMATIVA https://www.edu.xunta.es/fp/probas         

FORMULARIO MATRICULACIÓN https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/62930   
MODELOS DE PROBAS ANTERIORES – Para 
preparación das probas – facer click á 
esquerda en “probas anteriores” 

https://www.edu.xunta.es/fp/probas  

CALENDARIO COMPLETO DAS PROBAS https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8572  

 

Quedamos á súa disposición para tratar de aclarar as dúbidas que lles poidan xurdir.  
Sen máis, reciban un cordial saúdo.      
Atentamente.      
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