
INSTRUCIÓNS PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

SÓ APLICABLE A PERSOAS QUE SOLICITAN  CURSOS DE  ESPECIALIZACIÓN

1.- PROCESO DE ADMISIÓN TELEMÁTICA

PRAZO:

Do xoves 23 de xuño ás 9:00h deica o martes 5 de xullo ás 13:00h

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

1. Posuír algunha das titulacións de FP establecidas na normativa e que dan acceso ao CE.

2. Dispoñer da seguinte documentación en soporte  electrónico, para achegala ao cubrir a 

solicitude:

• Fotocopia do DNI.

• Certificación académica da titulación de FP requirida para o acceso

• Calquera outra que acredite discapacidades ou ser deportistas de alto rendemento.

3. Cubrir unha única solicitude na que se poderá optar a dous cursos de especialización como

máximo. Estará dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/  e:

a. A aplicación pode solicitar que se cargue documentación.

b. Entregar a solicitude nun centro de FP que oferte algún curso de especialización, se 

ao pé da solicitude indica “a solicitude non terá validez se non está datada e 

validada por un centro de Galicia con oferta de FP ...”.

c. Gardar sempre a solicitude a modo de resgardo.

ADXUDICACIÓN:

Consultar as datas das adxudicacións no calendario oficial de admisión:

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9755

No caso de resultar adxudicado/a, pasamos ao punto 2: PROCESO DE MATRICULACIÓN

MOI IMPORTANTE:
QUEN NON SE MATRICULE EN PRAZO NIN RENUNCIE Á PRAZA ADXUDICADA

QUEDARÁ EXCLUÍDO DO PROCESO DE ADMISIÓN

https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9755


INSTRUCIÓNS PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

2.- PROCESO DE MATRICULACIÓN

PRAZO:

Do martes 19 de xullo ás 9:00h deica o martes 26 de xullo ás 13:00h

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

Deberá facerse no centro adxudicado e nos prazos establecidos, aportando a seguinte 

documentación:

1. Fotocopia do DOI (DNI, NIE ou pasaporte).

2. Impreso de matrícula por duplicado

3. Xustificante de pagamento do seguro escolar (só menores de 28 anos) a nome do 

alumno/a.  O importe é de 1,12€ e o número de conta para ingresar esa cantidade é:

ES39 2080 0234 4130 4000 3005.

MOI IMPORTANTE:
QUEN NON SE MATRICULE EN PRAZO NIN RENUNCIE Á PRAZA ADXUDICADA

QUEDARÁ EXCLUÍDO DO PROCESO DE ADMISIÓN


