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CIFP Manuel Antonio 

Avda. Madrid s/n 

36214 - Vigo 

� 986 273800 � FAX 986 253907 

Email:cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es 

CIFP Manuel Antonio Código do centro: 36013448                                               
LISTAXES DE SOLICITANTES E FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA 

1. O día 19 de xullo publicarase na páxina web da xunta a listaxe de admitidos en 1ª adxudicación 
(http://www.edu.xunta.es/fp/) (Alumnado que ten asignada praza no centro). A listaxe estará 
tamén a disposición dos candidatos no taboleiro da secretaría do centro. 

2. Unha vez verificada a admisión nalgún ciclo formativo o alumno deberá formalizar a matrícula 
no centro que indica a adxudicación, XERANDO O IMPRESO A TRAVÉS DO ASISTENTE 
INFORMÁTICO http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6676. Este documento impreso terá que 
ser asinado e presentado polo/a interesado/a no centro educativo adxudicado, xunto coa 
documentación que se indica. 

3. As datas para a formalización ou renuncia da matrícula son do 19, ao 26 de xullo, en horario de 
09:00 a 14:00h agás o día 26, no que a hora de remate, segundo establece a convocatoria, é as 
13:00h. 

IMPORTANTE: As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non presenten renuncia no 
prazo indicado perderán o dereito á praza concedida e serán excluídos do proceso. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA A MATRICULACIÓN 

1. Impreso de matrícula xerado vía web e asinado 

2. Fotocopia do DNI 

3. Copia NUSS 

   4. Dúas fotos tamaño carné 

5. Xustificante bancario de ter pagado o seguro escolar: 1,12 euros (para alumnos ata os 28 anos 

incluídos).  

NÚMERO DE CONTA PARA FACER O INGRESO DO SEGURO ESCOLAR (ABANCA):   

ES 65 2080 5092 03 3040007200 

• Aqueles que presentaron a solicitude noutro centro, presentarán tamén a certificación oficial da 
titulación superior posuída ou de superación de proba de aceso se é o caso, así como o resto da 
documentación presentada xunto coa solicitude de ser o caso (certificado de minusvalía, etc.) 

• A matrícula terá que ser presentada pola persoa solicitante, identificándose co DNI. No caso de 
situacións excepcionais poderá autorizarse a outra persoa mediante escrito asinado e copia do DNI (O 
solicitante ................ con DNI ............... autorizo a .................... con DNI ....................) 


