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2. ACCESO Á FORMACIÓN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE A 
TRAVÉS DE TITULACIÓNS/ACREDITACIÓNS E CERTIFICACIÓNS VÁLIDAS

A Orde do 7 de xaneiro de 2014 establece os requisitos formativos para o acceso á 
formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e 
regula  as probas  de avaliación  en  competencias  clave  dentro  das  accións  formativas  de 
formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 9 do 
15 xaneiro).

No artigo 2 establece os requisitos que as persoas aspirantes deberán cumprir para acceder 
a formación dos certificados elaborados en base ao Catalogo nacional de cualificacións 
profesionais (CNCP).

 NIVEL 2 DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Para acceder a formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2, as persoas 
aspirantes deberán cumprir algún dos seguintes requisitos:

 Estar en posesión do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria.

 Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou 
módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade ao que se desexa 
acceder.

 Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e 
área profesional.

 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou para 
maiores de 45 anos.

 Ter as competencias clave de nivel 2 para cursar con aproveitamento a formación 
correspondente ao certificado de profesionalidade. Estas competencias clave 
acreditaranse ou ben por ter superadas as probas de avaliación en competencias 
clave convocadas pola Consellería de Emprego e Igualdade ou ben por ter superadas 
con avaliación positiva accións formativas correspondentes a competencias clave de 
nivel 2 que figuren no ficheiro de especialidades formativas do Servizo de Emprego 
Público Estatal.

 Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou 
ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas 
administracións educativas. O acceso aos ciclos de grao medio requirirá estar en 
posesión de, polo menos, un dos seguintes títulos, certificados ou condicións, según



a información que pode consultarse no seguinte enlace:

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

▪ Posuír o título da ESO ou titulacións equivalentes para efectos de acceso a ciclos.

▪ Posuír o título profesional básico.

▪ Posuír o título de técnico.

▪ Posuír o título de técnico superior ou técnico especialista.

▪ Posuír o título de técnico auxiliar.

▪ Ter aprobado o segundo curso de bacharelato unificado polivalente (BUP) ou ter un 
máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos.

▪ Posuír o título de bacharelato superior.

▪ Posuír o título de bacharelato

▪ Ter superado o segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das 
ensinanzas medias (REM).

▪ Ter superado o terceiro curso do plan de 1963 das ensinanzas de artes aplicadas e 
oficios artísticos ou o segundo de comúns experimentais.

▪ Ter superados os módulos obrigatorios dun Programa de cualificación profesional 
inicial (PCPI).

▪ Ter superado o curso de formación específico para o acceso a ciclos formativo de 
grao medio en centros públicos ou privados autorizados pola Administración educativa.

▪ Posuír unha titulación universitaria ou equivalente, para efectos académicos.

▪ Ter superados outros estudos declarados equivalentes, para efectos académicos, con 
algúns dos anteriores.

▪ Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

▪ Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou grao superior.

 Ter superados estudos regrados e probas do sistema educativo que se recollen no 
apartado 4.1 deste documento.



 Calquera titulación, certificación ou acreditación que de acceso aos certificados de 
profesionalidade de nivel 3 de cualificación.

 Outros estudos declarados equivalentes a efectos académicos con algún dos 
anteriores. (A título de exemplo e sen carácter exhaustivo: Título de técnico 
deportivo, Título de técnico de artes plásticas e deseño, Título de técnico militar,  
Oficial industrial).

 NIVEL 3 DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Para acceder a formación dos certificados de profesionalidade de nivel 3, as persoas 
aspirantes deberán cumprir algún dos seguintes requisitos:

 Estar en posesión do título de bacharelato.

 Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel ou módulo ou 
módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade a que desexa acceder.

 Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e 
área profesional.

 Ter as competencias clave de nivel 3 para cursar con aproveitamento a formación 
correspondente ao certificado de profesionalidade. Estas competencias clave 
acreditaranse ou ben por ter superadas as probas de avaliación en competencias 
clave convocadas pola Consellería de Emprego e Igualdade ou ben por ter superadas 
con avaliación positiva accións formativas correspondentes a competencias clave de 
nivel 3 que figuren no ficheiro de especialidades formativas do Servizo de Emprego 
Público Estatal.

 Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou para 
maiores de 45 anos.

 Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior, ou 
ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas 
administracións educativas. O acceso aos ciclos de grao superior requirirá estar en 
posesión de, polo menos, un dos seguintes títulos, certificados ou condicións, 

segundo consta na información que pode consultarse no seguinte enlace http://
www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-superior :

▪ Título de bacharelato ou equivalente para efectos de acceso a ciclos.

▪ Título de técnico de formación profesional (ciclo formativo de grao medio).



Nota . Acceso a través doutros certificados de profesionalidade:

 Superar un certificado de nivel 1 permite cursar un certificado de nivel 2 da mesma familia e área 
profesional.

 Superar un certificado de nivel 2 permite cursar un certificado de nivel 3 da mesma familia e área 
profesional.

 Ter un certificado do mesmo nivel profesional.

Pódense consultar as diferentes ÁREAS PROFESIONAIS no portal de competencias clave.

▪ Título de técnico especialista, de técnico superior ou equivalente para efectos 
académicos.

▪ Titulación universitaria ou equivalente para efectos académicos.

▪ Ter superado o segundo curso de calquera modalidade de bacharelato experimental.

▪ Ter superado o curso de orientación universitaria (COU) ou preuniversitario (PREU).

▪ Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

▪ Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior.

 Ter superados estudos regrados e probas do sistema educativo que se recollen no 
apartado 4.1 deste documento.

 Outros estudos declarados equivalentes a efectos académicos con algún dos 
anteriores.
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