
FP BÁSICA: PRAZOS PARA O CURSO 2020-21

- PREINSCRICIÓN.

Dende o día 1 ata o 11 de setembro (ás 13.00 horas). 

Deberá presentar unha única solicitude de admisión e matrícula. (Anexo I) e a seguinte documentación:

Ø Fotocopia do DNI ou NIE.

Ø Comunicación da incorporación á FP Básica: Anexo III e IV. (menores de 16 anos)

Ø Certificado académico dos estudos realizados.

Ø Certificado de discapacidade, si é o caso.

 Terán preferencia os/as de menor idade e os que teñan cursado 3º ESO ou, excepcionalmente o segundo
curso. 

- LISTAXES DE ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS:

O día 14 de setembro o centro fará pública esta listaxe a partir das 12.00 da mañá.

O alumnado poderá presentar unha  reclamación ante o dirección do centro no prazo dos 2 días hábiles
seguintes. (15 e 16 de setembro).

- MATRÍCULA:

Do día 14 ao 21 de setembro. Deberán presentar a seguinte documentación:

➢ 2 fotografías carné.

➢ Fotocopia do NUSS/ Tarxeta Sanitaria.

➢ Recibo do pagamento de 1,12 euros do seguro escolar na seguinte conta bancaria:

                                                              ABANCA -  ES86 2080 0385 9831 1000 0014.

Xa rematado o proceso de matrícula e de quedar prazas vacantes, poderanse completar os grupos con
persoas que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo e non estean en posesión dun título de FP
ou da ESO. Pero aplicaranse os criterios de prioridade regulados por lei.
* Pero estes rapaces/as maiores de idade, deberán obrigatoriamente facer una solicitude de admisión no centro no
que queiran estudar e traer un certificado cos últimos estudos cursados.

* Non se recollerá ningunha solicitude na que falte documentación.
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