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Orde do 25 de marzo de 2010 pola que se convocan 
probas libres de títulos que foron obxecto do proceso 
de acreditación de competencias. 
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1. Obxecto 

Convocar probas libres para a obtención dos títulos de formación profesional que foron 
obxecto de procesos de acreditación de competencias convocados pola Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria nos anos 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. 

2. Ciclos formativos 

Familia profesional Título (Ciclo formativo) Grao 

Actividades agrarias Explotacións agrícolas intensivas Medio 

Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque Medio Actividades marítimo  
pesqueiras 

Pesca e transporte marítimo Medio 

Comercio e márketing Comercio Medio 

Comunicación, imaxe e son Son Superior 

Acabados de construción Medio 
Edificación e obra civil 

Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción Superior 

Electricidade e electrónica Equipos e instalacións electrotécnicas Medio 

Fabricación mecánica Soldadura e caldeiraría Medio 

Cociña Medio 
Hostalería e turismo 

Servizos de restaurante e bar Medio 

Imaxe persoal Perrucaría Medio 

Industrias alimentarias Elaboración de viños e outras bebidas Medio 

Instalación e mantemento electromecánica de maquinaria e condución de liñas Medio Mantemento e servizos  
á produción 

Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción por calor Medio 

Electromecánica de vehículos Medio Mantemento de vehículos  
autopropulsados 

Carrozaría Medio 

Audioprótese Superior 

Farmacia Medio Sanidade 

Laboratorio de diagnóstico clínico Superior 

Servizos socioculturais  
e á comunidade Atención sociosanitaria Medio 
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3. Módulos obxecto de avaliación 

Poderán ser obxecto de avaliación todos os módulos profesionais dos ciclos que figuran no 
apartado anterior, agás o de formación en centros de traballo (FCT), que poderá ser obxecto 
de exención unha vez superado o resto de módulos do ciclo. 

4. Requisitos para participar nesta convocatoria 

 Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos: 
– Para ciclos de grao medio: Título de graduado en ESO ou equivalente a efectos aca-

démicos, ou proba de acceso a ciclos de grao medio. 
– Para ciclos de grao superior: Titulo de Bacharelato ou equivalente a efectos acadé-

micos, ou proba de acceso a ciclos de grao superior. 

 Dispor dunha certificación acreditativa de módulos ou unidades de competencia acredi-
tadas do título que se pretenda, obtidas mediante a participación en algún dos procesos 
de acreditación de competencia profesional realizados pola Consellería de educación e 
ordenación universitaria, mediante algunha das seguintes convocatorias: 
– Resolución do 4 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Formación Profesional e 

Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas para a obtención do título de 
técnico de formación profesional específica nos ciclos formativos e prazas que se 
determinan    (DOG 17-03-2005). 

– Resolución do 10 de febreiro de 2006, da Dirección Xeral de Formación Profesional 
e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas para a obtención dos títulos de 
técnico e de técnico superior de formación profesional específica nos ciclos formati-
vos e prazas que se determinan (DOG 21-02-2006).  

– Resolución do 15 de xaneiro de 2007, da Dirección Xeral de Formación Profesional 
e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas para a obtención dos títulos de 
técnico e de técnico superior de formación profesional específica, así como de acre-
ditación de unidades de competencia (DOG 29-01-2007). 

– Orde do 25 de febreiro de 2008 pola que se convocan unidades de competencia e 
prazas para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da com-
petencia profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental 
(DOG 13-03-2008). 

– Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e 
prazas para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da com-
petencia profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental 
(DOG 30-09-2009). 

 Non estar matriculado no curso académico 2009-2010 nos mesmos módulos profesio-
nais. Tampouco se poderá estar matriculado nos módulos dos títulos LOE que os substi-
túan, no caso de que o título estivese xa extinguido. 
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5. Lugar de presentación de solicitudes 

Cada ciclo formativo ten asignado un centro público segundo se detalla no anexo I da con-
vocatoria. As solicitudes presentaranse na secretaría do centro asignado ao ciclo formativo eli-
xido.  

– Anexo I: Centros e ciclos asignados (enlace) 

6. Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo abrangue do 10 ao 20 de maio de 2010. 

7. Solicitudes 

Os modelos de solicitude axustaranse aos establecidos nos anexos II e III da convocatoria: 
– Anexo II para ciclos de grao medio. (enlace) 
– Anexo III para ciclos de grao superior. (enlace) 

8. Validación de módulos profesionais 

As persoas que teñan módulos ou unidades de competencia acreditadas poderán solicitar as 
validacións correspondentes no momento de presentar a solicitude de inscrición, aportando as 
certificacións obtidas segundo o modelo establecido para tal fin nas convocatorias específicas. 

9. Documentación 

Xuntarase á solicitude a documentación acreditativa que corresponda: 
– a) Fotocopia do DNI, pasaporte ou documento acreditativo da identidade. 
– b) Título ou certificación acreditativa do requisito de acceso a ciclos formativos. 
– c) Certificación de módulos xa superados ou unidades de competencia acreditadas. 

No caso de solicitar exención do módulo de formación en centro de traballo: 
– a) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou, no caso de autónomos, 

certificación de alta no censo de obrigados tributarios. 
– b) Certificación da empresa ou, no caso de autónomos, declaración xurada sobre as 

actividades desenvolvidas. 

10. Listaxe provisional de persoas admitidas 

Os centros farán pública no taboleiro de anuncios a relación provisional de persoas admiti-
das o 24 de maio.  

11. Reclamacións á listaxe provisional de persoas admitidas 

Poderase presentar reclamación contra esta listaxe ata o día 27 de maio, incluido, no mes-
mo centro onde se presentou a solicitude. 

http://www.edu.xunta.es/fp/files/probas_libres_10/AnexoI_probaslibres_acreditacion_2010.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/files/probas_libres_10/anexos_ED517E_C.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/files/probas_libres_10/anexos_ED517F_C.pdf
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12. Listaxe definitiva de persoas admitidas 

O día 4 de xuño de 2010 cada un dos centros publicará no seu taboleiro de anuncios: 
– Relación definitiva de persoas admitidas. 
– Datas e horas de realización das probas de cada un dos módulos. 

13. Data das probas 

As probas terán lugar no mes de xuño de 2010 segundo o calendario que se estableza en 
cada centro. 

14. Contido e estrutura das probas 

As probas axustaranse aos currículos dos ciclos formativos obxecto desta orde, e abrangue-
rán contidos teóricos e prácticos que permitan evidenciar se a persoa aspirante alcanzou os 
obxectivos específicos establecidos para cada módulo. 

A estrutura da proba, o procedemento e os criterios de avaliación deberanse publicar no ta-
boleiro de anuncios do centro cunha antelación mínima de dous días con respecto ao comezo 
da realización das probas. 

15. Cualificación das probas 

A cualificación dos módulos profesionais, agás o de formación en centros de traballo 
(FCT), será numérica, entre un e dez, sen decimais.  

Para obter a avaliación positiva nun módulo deberase obter unha puntuación igual ou supe-
rior a cinco puntos. 

16. Reclamación ás cualificacións 

Poderase presentar reclamación contra as cualificacións finais, que deberá basearse necesa-
riamente nalgún dos aspectos recollidos no punto 14 (Contido e estrutura das probas). 

A reclamación presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo máximo de 
dous días lectivos a partir da publicación das cualificacións. 

No prazo máximo de cinco días naturais contados a partir do seguinte ao da presentación 
da reclamación deberase notificar a resolución á persoa solicitante.  

Contra dita resolución poderase interpor recurso de alzada perante o Xefe ou Xefa territo-
rial no prazo máximo dun mes. 

17. Módulos pendentes tras a realización das probas 

As persoas que, logo de rematada esta convocatoria, teñan aínda módulos pendentes dife-
rentes ao de FCT e que desexen finalizar os seus estudos poderán matricularse no título co-
rrespondente ou, de ser o caso, nas ensinanzas equivalentes no caso de que o título estivese xa 
extinguido. 

Neste último caso aplicarase o réxime de validacións de módulos establecido no real decre-
to correspondente ao novo título. 
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18. Certificación 

A superación das probas libres de módulos profesionais dará dereito a unha certificación 
individual por cada módulo superado. 

19. Exención do módulo de formación en centros de traballo 

Unha vez superados o resto dos módulos profesionais do ciclo formativo poderase ter de-
reito á exención do módulo de FCT, que poderá ser total ou parcial, dependendo da corres-
pondencia que haxa entre a experiencia acreditada e os contidos do módulo formativo de 
FCT. 

A exención da FCT resolverase logo de publicada a resolución das cualificacións definiti-
vas do resto dos módulos profesionais. 

20. Titulación 

As persoas interesadas poderán solicitar no mesmo centro a expedición do título corres-
pondente unha vez superados todos os módulos profesionais do ciclo incluído o módulo de 
FCT. 
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