
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
Admisión a formación profesional 2022-2023

Prazos do proceso de admisión para centros e 
inspección educativa
-FP Básica

Período ordinario de admisión

Centro de orixe
 Relación inicial de alumnado proposto para incorporarse a 

un ciclo de grao básico.
 Elaboración do consello orientador.
 Carga de datos na aplicación Ciclosadmisión.

Do 6 ao 10 de xuño

Inspección educativa do centro de orixe
 Revisión da relación inicial.
 Autorización da relación a través de Ciclosadmisión.

Do 13 ao 17 de xuño

Centro de orixe
 Relación final de alumnado proposto para incorporarse a un 

ciclo de grao básico.
Avaliación final

Centro de orixe
 Comunicación ás familias, obtención do consentimento, 

proposta de incorporación.
 Carga de datos das solicitudes en Ciclosadmisión.
 Entrega do resgardo de presentación de solicitudes.

27 de xuño ás 9:00 horas ao 6 de xullo ás 13:00 horas*

Servizos centrais
 Publicación da listaxe provisional de solicitudes.

8 de xullo

Centro de orixe
 Reclamación á listaxe provisional de solicitudes.

Do 8 ás 9:00 horas ata o 12 de xullo ás 13:00 horas 

Comisións de escolarización
 Asignación de prazas.
 Adxudicación subsidiaria.
 Finalización da adxudicación.

Do 13 ao 19 de xullo ás 11 horas

Servizos centrais
 Publicación da listaxe definitiva de solicitudes.

20 de xullo

Servizos centrais
 Publicación de alumnado admitido e non admitido.

20 de xullo

Centro de destino
 Matriculación das persoas admitidas.

Desde o 20 de xullo

* Nota: No mesmo prazo, pero no centro de destino, presentarán solicitudes:
Alumnado repetidor.
Alumnado, sen título da ESO, que faga 18, 19 ou 20 anos no inicio do ciclo.
Alumnado de 2º curso (matrícula directa en Xade).

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da
normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.


