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2. VALIDACIÓNS /EXENCIÓNS DE COMPETENCIAS CLAVE

4.1 Validacións das competencias clave necesarias para a obtención dos certificados de 
profesionalidade de NIVEL 2 por ter superados estudos regrados ou probas do sistema 
educativo

Competencia 
clave

Módulos IV das 
ensinanzas de 

secundaria 
para persoas 
adultas (Orde 
do 24 de xuño 

de 2008)1

Módulos IV 
das ensinanzas 
de secundaria 
para persoas 
adultas (Orde 
do 26 de maio 

de 1997)1

Probas libres 
para a 

obtención do 
graduado en 
secundaria 
(Orde do 19 

de febreiro de 
2009)2

Materias 
de 4º curso 

de 
educación 
secundaria 
obrigatoria1

Materias de 
2º de BUP ( 
Lei 14/1970,

do 4 de 
agosto)
1

Probas de acceso 
a ciclos de grao 
medio (Orde do 
2 de decembro 

de 2008)3

Comunicación 
en Lingua 
Galega

Ámbito de 
comunicación

Ámbito de 
comunicación

Probas do 
ámbito da 
comunicación

Lingua 
Galega e 
Literatura

Lingua 
Galega e 
Literatura

Exención ou 
superación da 
parte
sociolingüística

Comunicación 
en Lingua 
Castelá

Ámbito de 
comunicación

Ámbito de 
comunicación

Probas do 
ámbito da 
comunicación

Lingua 
Castelá e 
Literatura

Lingua 
Española e 
Literatura

Exención ou 
superación da 
parte
sociolingüística

Comunicación 
en Lingua 
Estranxeira

Ámbito de 
comunicación

Ámbito de 
comunicación

Probas do 
ámbito da 
comunicación

Primeira ou 
segunda 
Lingua
Estranxeira

Lingua 
Estranxeira

------------------------
---

Competencia 
Matemática

Ámbito 
científico- 
tecnolóxico

Ámbito 
tecnolóxico
- 
matemático

Probas do 
ámbito 
científico-
tecnolóxico

Matemáticas Matemáticas
Exención ou 
superación da 
parte 
matemática

1Acreditarase a través de certificación académica expedida por un centro público.
2Acreditarase a través do certificado de superación das probas libres para a obtención do graduado en secundaria.
3Acreditarase a través do certificado de realización das probas de acceso a grao medio.
Nota: Esta táboa podería ter modificacións ou novas validacións ditadas pola Consellería de Cultura, Educación e Formación 
Profesional, de ser o caso.



Validacións das competencias clave necesarias para a obtención dos certificados de 
profesionalidade de NIVEL 3 por ter superados estudos regrados ou probas do sistema 
educativo

Competencia 
clave

Materias de 2º curso de 
bacharelato 1

Materias de 3º de BUP ou 
de COU 1

Probas de acceso a ciclos de grao 
superior 2

(Orde do 2 de decembro de 2008)

Competencia en
Lingua Galega Lingua Galega e Literatura II Lingua Galega ou Literatura

Galega
Superación ou exención de parte
común

Competencia en 
Lingua Castelá Lingua Castelá e Literatura II Lingua Española

Superación ou exención de parte 
común

Comunicación en 
Lingua
Estranxeira

Lingua Estranxeira II Lingua Estranxeira
Superación ou exención de parte 
específica (opción A

Competencia
Matemática

Matemática II ou matemáticas
aplicadas ás ciencias sociais II

Matemática I ou
Matemáticas II

Superación ou exención de parte
común

1Acreditarase a través de certificación académica expedida por un centro público.
2Acreditarase a través do certificado de realización das probas de acceso a grao superior.
Nota: Esta táboa podería ter modificacións ou novas validacións ditadas pola Consellería de Cultura, Educación e Formación 
Profesional, de ser o caso.



4.2 Exencións ás probas de avaliación das competencias clave en comunicación en 
lingua galega, nivel 2 e 3 de cualificación profesional

Estarán exentas de presentarse ás probas de avaliación na competencia clave de 
Comunicación en Lingua Galega de nivel 2 e 3 de cualificación profesional as persoas 
aspirantes que presenten algún  destes requisitos:

 NIVEL 2

 Cumprir algún dos requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 
2 que se recollen no epígrafe 2 deste documento.

 Estar en posesión do certificado Celga 2.

 Título de graduado escolar, sempre que se estudase toda a EXB en Galicia e se 
cursase de maneira oficial a materia de Lingua Galega en todos os cursos dos ditos 
estudos ou ben  que  se  superase  a  materia  de  Lingua  Galega  nas  probas  libres 
tendentes a esta titulación.

 Título de graduado escolar obtido por equivalencia cos estudos da ESO, ao abeiro do 
Anexo I do Real decreto 986/1991, sempre que se cursase e aprobase a materia de 
Lingua Galega en todos os cursos.

 Certificado de ter cursada e aprobada en Galicia de maneira oficial a materia de 
Lingua Galega en todos os cursos da educación primaria e máis en dous cursos da 
ESO.

 Certificado de ter cursadas e aprobadas as materias de Ciencias Sociais e as materias  
optativas de galego da ESO nos centros do Bierzo e Sanabria acollidos ao programa 
de formación previsto no convenio para a promoción do idioma galego nos territorios 
limítrofes das comunidades autónomas de Galicia e Castela e León, subscrito entre 
ambas as dúas comunidades.

 Certificado de ter cursada e aprobada a materia optativa de Lingua Galega en 
primeiro e segundo de bacharelato do Instituto Español Vicente Cañada Blanch de 
Londres, sempre que se teñan superadas as materias optativas de Lingua Galega en 
primeiro, segundo e terceiro da ESO ou se estea en posesión do Celga 1.

 Certificado de ter cursadas e aprobadas nos sete cursos do nivel primario as materias 
correspondentes a cada curso de Lingua Galega e Literatura Galega e máis o 
certificado de ter cursadas e aprobadas nos tres primeiros cursos do nivel secundario 
as materias correspondentes a cada curso de Lingua e Literatura Galega, xunto coas 
de Historia e as de Xeografía de Galicia no Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires.



 Certificación oficial de ter superado o nivel intermedio (B1) das ensinanzas de galego 
da Escola Oficial de Idiomas expedida consonte ao establecido no Decreto 191/2007.

 Certificado do curso de nivel  medio de lingua e cultura galegas para estranxeiros 
impartido polas universidades de Galicia, ata o 1 de setembro de 2007.

 Certificado do nivel medio dos estudos de galego da UNED ata o 1 de setembro de 
2007.

 Superar estudos regrados e probas do sistema educativo que se recollen no anexo II  
deste informe, no relativo á competencia clave de Comunicación en Lingua Galega 
para o nivel 2.

 Calquera certificación oficial que acredite ter adquiridos os coñecementos na 
competencia clave de Comunicación en Lingua Galega de nivel 3 de cualificación.

 Superar con avaliación positiva unha acción formativa de competencia clave en 
Lingua Galega de nivel 2 dentro das especialidades formativas aprobadas pola 
Dirección Xeral de Formación e Colocación.

 Outras acreditacións declaradas equivalentes ou superiores con algunha das 
anteriores.

 NIVEL 3

 Cumprir algún dos requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 
3 que se recollen no epígrafe 2 deste informe.

 Estar en posesión do certificado Celga 3.

 Título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO) ou técnico auxiliar 
(FP1), sempre que se estudase en Galicia na súa totalidade e se cursase e aprobase 
de maneira oficial a materia de Lingua Galega en todos os cursos dos ditos estudos 
(ou, de  ser  o  caso,  se  se  superou  a  materia  de  Lingua  Galega  nas  probas  libres  
tendentes á titulación de FP1). Tamén se o título de ESO se obtivo despois de estudar 
un ano fóra de Galicia, sempre que non sexa o derradeiro.

 Título de graduado en ESO se o título se obtivo superando o ámbito de comunicación  
no que estea incluída a materia de Lingua Galega en todos os cursos da educación  
secundaria para persoas adultas, nas probas libres para a obtención do graduado en 
ESO realizadas na Comunidade Autónoma de Galicia ou nos módulos formativos de 
carácter voluntario conducentes ao título de graduado en ESO do Programa de 
cualificación profesional inicial.



 Título de graduado en ESO se o título se obtivo superando en Galicia de maneira 
oficial a materia de Lingua Galega en primeiro e segundo de ESO e o ámbito 
lingüístico e social
-no que estea incluída a materia de Lingua Galega- do Programa de diversificación 
curricular. Se o alumno ou alumna se incorporó ao Programa de diversificación 
curricular en cuarto de ESO, deberá ter aprobada a materia de Lingua Galega en 3º 
de ESO.

 A equivalencia co título de graduado en ESO por ter estudos parciais do bacharelato 
unificado polivalente, sempre que se cursase e superase a materia de Lingua Galega 
de 7º e 8º de EXB a partir do curso 1979-1980 e que ningunha das materias que se  
admite ter pendentes nos dous primeiros cursos do bacharelato sexa de Lingua 
Galega.

 Certificado de ter cursadas e aprobadas as materias de Ciencias Sociais e as materias 
optativas de galego na ESO e no bacharelato nos centros do Bierzo e Sanabria 
acollidos ao  programa  de  formación  previsto  no  convenio  para  a  promoción  do 
idioma galego nos territorios limítrofes das comunidades autónomas de Galicia e de 
Castela e León, subscrito entre ambas as dúas comunidades. Se só se teñen cursadas 
e aprobadas as materias de bacharelato, poderá obterse tamén a validación do Celga 
3 se se acredita estar en posesión do Celga 2.

 Certificado de ter cursadas e aprobadas as materias de Lingua e Literatura Galega en 
4º e 5º do nivel secundario no Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires, sempre que se  
conte co Celga 2 ou coa súa validación.

 Certificado do ciclo elemental de galego expedido pola Escola Oficial de Idiomas ao 
abeiro do Real decreto 47/1992, do 24 de xaneiro.

 Certificación oficial do nivel avanzado (B2) das ensinanzas de galego da Escola Oficial 
de Idiomas expedida consonte ao Decreto 239/2008, do 25 de setembro.

 Estar en posesión do certificado de aptitude dos cursos de iniciación de Lingua Galega 
(segundo a Orde do 10 de febreiro de 2014).

 Superar estudos regrados e probas do sistema educativo que se recollen no anexo II  
deste informe, no relativo á competencia clave de Comunicación en Lingua Galega 
para o nivel 3.

 Superar con avaliación positiva unha acción formativa de competencia clave en 
Lingua Galega de nivel 3 dentro das especialidades formativas aprobadas pola 
Dirección Xeral de Formación e Colocación.



 Outras acreditacións declaradas equivalentes ou superiores con algunha das 
anteriores.



4.3 Outras validacións

Exención da competencia clave de Comunicación en Lingua Estranxeira

 Nivel 2

Poderase acreditar a competencia clave de Comunicación en Lingua Estranxeira mediante un 
certificado oficial que se corresponda como mínimo cun nivel de usuario intermedio A2 do 
MCERL da lingua estranxeira en cuestión, as súas equivalencias ou validacións oficiais.

 Nivel 3

Poderase acreditar a competencia clave de Comunicación en Lingua Estranxeira mediante un 
certificado oficial que se corresponda como mínimo cun nivel de usuario intermedio B1 do 
MCERL da lingua estranxeira en cuestión, as súas equivalencias ou validacións oficiais.

 Casos especiais

- As persoas que teñan a seguinte certificación, quédanlle validadas as competencias clave 
requiridas, aos efectos de acceso aos certificados de profesionalidade de nivel     2  : 
Certificación académica na que conste que se superaron todas as materias de 5 cursos do 
bacharelato do Plan do 1957.

- Os títulos de universidades públicas  e privadas  que non son de carácter  oficial  (títulos 
propios) non son válidos para o acceso aos certificados de profesionalidade.

- Homologacións e inscricións condicionais de estudos estranxeiros deberá ter concedida a 
homologación para poder inscribirse nos cursos.
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