
        
     
  
 

CIFP Ferrolterra 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesferrolterra/ 
Avenida Ramón y Cajal, s/n Ferrol CP 

15403 A Coruña Tfno. 981333107, Fax 
981370945 

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

      

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FP (LOE). Curso 
2018-2019 

(Orde do 5 de abril de 2013, DOG do 16 de abril) 
 

CALENDARIO     
Período de admisión e matrícula nas probas libres 

1ª
 fa

se
 

A
dm

is
ió

n
 Presentación de solicitudes 15 ao 30 de abril ata as 13:00 h 

Listaxe provisional de solicitudes 6 de maio 

Reclamación contra a listaxe provisional 7 ao 9 de maio ata as 13.00 h  

Listaxe defin itiva de solicitudes 15 de maio 

2ª
 fa

se
 

M
at

rí
cu

la
 Listaxe de persoas adxudicadas 15 de maio 

Matriculación  15 ao 22 de maio ata as 13.00 h  

Liberados 24 ao 31 de maio ata as 13.00 h  

XORNADA DE ACOLLEMENTO: 4 de xuño ás 12:00 horas  

PUBLICACIÒN DE PROGRAMACIÓNS E CALENDARIOS: 15 de maio 

PERÍODO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: do 5 ao 20 de xuño 

AVALIACIÓN: 24 e 25 de xuño 

ENTREGA DE NOTAS: 26 de xuño  

 
 
XORNADA DE ACOLLEMENTO- 

Os titores, tanto de primeiro como de segundo curso así como o de adultos onde haxa alumnos 
matriculados, deberán estar presentes na xornada de acollemento. Nesta xornada  informarán 
aos alumnos sobre as dúbidas que teñan e amosarán os lugares de celebración das probas. 

 
 
BAIXAS DE OFICIO 

Aquelas persoas matriculadas que non asistan xustificadamente á xornada de acollemento ou a 
calquera das partes da proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que 

implica a perda de toda a matrícula na proba. Para os efectos de determinación da baixa de 
oficio, a comisión de avaliación valorará as circunstancias na xustificación desas faltas, cuxa 
aceptación será acorde co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento. 

A xustificación deberá presentarse no centro antes de transcurridas 24h da falta ou se 
procederá á baixa de oficio de todo o proceso. 


