
 

  

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

 

Instrucións para o procedemento de admisión e matrí cula para os 
proxectos de formación profesional dual de ciclos f ormativos para o 
curso 2017-2018 na convocatoria de xuño 

Prazos de presentación de solicitudes 

Desde o día 22 de xuño ata ás 13:00 horas do día 30 de xuño de 2017. 

Presentación da solicitude 

Deberá presentarse unha única solicitude, por duplicado, que se entregará nalgún dos 
seguintes centros: 

 

Concello Código de  

Centro 

Centro educativo Enderezo Teléfono Correo 

15024513 CIFP Someso Rúa Someso 6 881880001 cifp.someso@edu.xunta.es 

15027770 IES A Sardiñeira Avenida da Sardiñeira 41  881960150 ies.sardineira@edu.xunta.es 

Coruña, A 
  

  
15027897 CIFP Paseo das Pontes Rúa San Pedro de Mezonzo 4 981160196 cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es 

Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral Rúa Salvador Allende 981660700 ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.es 

Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y Cajal s/n 981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Rúa Rosalia de Castro 133 981522062 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

15016000 CIFP Compostela Lamas de Abade s/n 881866570 cifp.compostela@edu.xunta.es 

Santiago de 
Compostela 
  

  15026753 IES A Pontepedriña Rúa Amor Ruibal (A 
Pontepedriña) 

881867152 ies.pontepedrina@edu.xunta.es 

Chantada 27003175 IES Val do Asma Avenida de Monforte s/n  982870236 ies.val.asma@edu.xunta.es 

Foz 27020562 IES de Foz Rúa Castelao s/n 982141544 ies.foz@edu.xunta.es 

27015773 IES Muralla Romana Rúa Angelo Colocci, s/n 
(Piringalla) 

982828081 ies.muralla.romana@edu.xunta.es Lugo 

  

27016455 IES Sanxillao Avenida DAS FONTIÑAS 171 982828088 ies.sanxillao@edu.xunta.es 

Mondoñedo 27006966 IES Plurilingüe San Rosendo Avenida As San Lucas 33 982870539 ies.san.rosendo@edu.xunta.es 

Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga Avenida LUARCA 982128894 cifp.portadaauga@edu.xunta.es 

Ourense 32009131 IES Universidade Laboral Rúa Universidade 18 988788486 ies.universidade.laboral@edu.xunta.es 

Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín Rúa BORULFE s/n 988286013 ies.vilamarin@edu.xunta.es 

Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza Avenida Montecelo 16 886159545 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es 

Valga 36020362 IES de Valga Baño s/n 886151980 ies.valga@edu.xunta.es 

Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio Avenida de Madrid, s/n - 
(Apartado 3138) 

886120750 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es 

Vilagarcía 
de Arousa 

36013771 IES Fermín Bouza Brey Rúa Fontecarmoa 92 886151956 ies.bouza.brey@edu.xunta.es 

 



 

  

En caso de que a persoa solicitante presente máis dunha instancia ou solicite máis dun 
proxecto, non se terá en conta a súa petición. 

Documentación 

A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación: 

a) Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos 
datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, ou copia do pasaporte ou do documento de identificación da 
Unión Europea, cando non se dispoña de DNI ou NIE. 

b) No caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, certificación académica na que conste o expediente académico e o 
depósito do título, de ser o caso, ou o certificado da superación da proba de acceso ao 
ciclo formativo ou da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 

c) Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae. 

Requisitos das persoas solicitantes 

Para poderen acceder a este proxecto de formación profesional dual, as persoas aspirantes 
deberán cumprir o seguinte: 

a) Ter entre dezaoito anos (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo) e 
vinte e nove anos no momento de inicio do ciclo formativo. 

b) Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei 
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, segundo a redacción dada pola Lei 
Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora educativa, ou na disposición 
adicional terceira desta última lei, para poder matricularse en todos os módulos 
profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de 
solicitude. 

c) Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación 
para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en 
prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto. 

d) Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir 
os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo. 

e) Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, 
agás que fose cursando outro ciclo formativo. 

Calendario do procedemento 
 

 Prazos 

Presentación de solicitudes Do 22 ao 30 de xuño ás 13 horas 

Publicación da relación provisional de persoas solicitantes 3 de xullo 

Reclamación á relación provisional de persoas solicitantes Do 4 ao 5 de xullo 



 

  

Publicación da relación definitiva de persoas solicitantes 7 de xullo 

Período de selección por parte da entidade colaboradora Ata o 12 de xullo 

Publicación da relación de persoas admitidas e en espera 13 de xullo 

Matrícula Do 14 ao 21 de xullo 

 

Participación simultánea nos procedementos de admis ión a FP Dual e ao resto de 
modalidades de FP 

As persoas que participen  no procedemento de admisión e matrícula para os proxectos  de 
formación profesional dual  de ciclos formativos para o curso 2017-2018 na convocatoria de xuño, 
tamén poderán se así o desexan, realizar a solicitude  de admisión a ciclos formativos  de grao 
medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial 
ou a distancia, no prazo ordinario  de xuño-xullo. Neste caso: 

�   As persoas non seleccionadas  nos proxectos de formación dual, seguirán no 
procedemento de admisión a ciclos  formativos e se é o caso, poderáselle  adxudicar 
unha praza para que posteriormente realicen a matrícula nos prazos establecidos. 

�   As persoas que figuren  como admitidas en calquera dos proxectos de formación dual na 
listaxe de relación de persoas admitidas e en espera publicada o día 13 de xullo , están a 
renunciar expresamente a seguir no procedemento de admisión a ciclos  formativos no 
réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia; non 
serán adxudicadas e non poderán formalizar matrícula ningunha nestes réximes ou 
modalidades. 


