
 
 

 

Rexistro de entrada IES Castro da Uz 

       Número                                   Data 

  

Renuncias, e baixas de matrícula en C.F. 
 

Normativa: Artigos 7, 8, 9 e 10 da  ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial (D.O.G. 15-7-2011). 

 

Alumna ou alumno: 

Primeiro apelido Segundo apelido Nome(s) 

   

 

Curso académico: 20___ - 20___ 

 

Estudos nos que está matriculado (marcar X onde corresponda): 
 

C.M.Sistemas microinformáticos e redes.Curso:1º□ 2º□ 

C.M. Electromecánica de vehículos.        Curso:  1º□ 2º□   

C.M. Soldadura e Caldeiraría.                   Curso:  1º□ 2º□ 

 

 FP Básica (Mantemento de Vehículos).  Curso:  1º□ 2º□ 

 FP Básica (Informática de oficina).         Curso:  1º□ 2º□ 
 

 

C.S.Administración e finanzas.      Curso: 1º □      2º□ 
 

C.S. Desenvolv. Aplicacións Web. Curso: 1º □      2º□ 

 

C.S. Mantemento Electrónico.        Curso: 1º □      2º□ 

 

 
Renuncia á matrícula (Dous meses antes da avaliación final. No se perde a convocatoria) Artigos 7 e 8. 

□ 
Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou alumna como de familiares ata o segundo grao 
de consaguinidade ou afinidade. 

□ 
Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous meses, nun horario incompatible 
coas ensinanzas do ciclo. 

□ Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo. 

 

Anulación voluntaria da matrícula Artigo 9. 

□ 
Anulación voluntaria da matrícula cunha antelación mínima dunha semana ao remate do período de matrícula. Non 
computará para efectos de convocatorias consumidas. 

 

Baixa voluntaria da matrícula Artigo 10. 

□ 

A solicitude voluntaria de baixa de matrícula por parte do alumnado con posterioridade á data límite para solicitar á 
anulación de matrícula (apartado anterior), suporá a perda da condición de alumno ou alumna do ciclo formativo, e a 
correspondente convocatoria computarase como xa consumida. 

 

As Pontes de García Rodríguez 
(A Coruña) 

 
 

____ de ________________ de 20___ 

Firma da alumna ou alumno Firma da nai, pai ou 
representante legal (alumnado 

menor de idade) 

 



 
 

 

Solicitude de renuncia á matricula 

Ciclos formativos 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
Nº 136 Venres 15 de xullo de 2011 

 
III. Renuncias e baixas de matrícula nas modalidades presenciais 

Artigo 7. Renuncia á matrícula.  

1. Co fin de non esgotar as catro convocatorias previstas para cada módulo profesional, poderase 
renunciar, con carácter xeral, por unha soa vez, á avaliación e á cualificación da totalidade dos módulos 
profesionais do ciclo formativo en que se formalizase a matrícula, no caso do réxime ordinario, ou de forma 
parcial no caso do réxime de persoas adultas, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias:  

– Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares 
ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.  

– Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous meses, nun 
horario incompatible coas ensinanzas do ciclo.  

– Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo.  

A renuncia á matrícula sempre se deberá xustificar documentalmente.  

Excepcionalmente, poderase renunciar máis dunha vez no caso de doenza prolongada de carácter físico 
ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou 
afinidade.  

2. A aceptación da renuncia non implicará reserva de praza para o seguinte curso académico, de modo 
que para reincorporarse novamente a estes estudos, deberá someterse a un novo proceso de admisión.  

Artigo 8. Procedemento de solicitude de renuncia.  

1. A solicitude de renuncia de matrícula, xunto coa documentación acreditativa, deberase presentar ante 
a dirección do centro educativo de acordo cos seguintes prazos e requisitos:  

a) No caso de que todos os módulos sexan de formación no centro educativo (módulos de primeiro 
curso en réxime ordinario ou calquera módulo en réxime para as persoas adultas): cunha antelación mínima 
de dous meses á avaliación final de módulos correspondente.  

b) No caso do alumnado de segundo curso en réxime ordinario, en que os módulos de formación de 
segundo curso se realicen no centro educativo e no centro de traballo: cunha antelación mínima de dous 
meses á data prevista como inicio do período ordinario da FCT.  

2. O director ou a directora do centro resolverán no prazo máximo de dez días hábiles. As renuncias 
nos centros privados e públicos non dependentes da consellería con compe tencias en materia de 
educación serán autorizadas pola dirección do centro público ao cal están adscritos.  
 
3. No relativo á renuncia ao módulo de FCT, terase en conta o establecido na súa normativa reguladora. 


