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1. Introdución 

As persoas identificadas no sistema de admisión de formación profesional que fixeran solicitu-

des para o réxime ordinario tanto de grao medio como de grao superior, e que teñan adxudicada 

unha praza á que desexan renunciar para permanecer en listaxe de espera das súas opcións de 

maior preferencia, poderán renunciar a esta adxudicación vía web. 

É importante saber que o proceso de renuncia a unha praza adxudicada é irreversible. A re-

nuncia afectará á praza que lle foi adxudicada e a todos os ciclos solicitados con menor prefe-

rencia. Tras a renuncia permanecerá nas listaxes de espera das súas opcións de maior preferen-

cia. Non é posible renunciar cando a adxudicación corresponde ao ciclo solicitado en primeira 

opción. 

Cómpre lembrar que: 

 Non matricularse nin renunciar, no prazo establecido para cada adxudicación, en prazas ad-

xudicadas do réxime ordinario supón a renuncia ao proceso de admisión para ese réxime e 

grao. 

 Estar matriculado en calquera ensinanza, incluída a FCT, implica a renuncia a participar no 

proceso de admisión a ciclos formativos. 

2. Autenticación no sistema de usuarios da consellería 

É moi probable que ás persoas solicitantes no proceso de admisión que puxeron como dato un 

correo electrónico lles chegase un correo como o seguinte: 
 

ALTA NOVO USUARIO: 

Comunicámoslle que, segundo os datos que figuran na base de datos da consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, se solicitou a creación dunha conta de correo persoal. 

Para activar a conta, debe acceder ao seguinte enderezo: 

https://www.edu.xunta.es/contausuario/prv/XestionContaIn.do?operacion=alta  

Debe realizar a activación cos seguintes datos: 

Código de activación: XXXXXX 

Dispón de dez días, desde a recepción deste código, para formalizar a activación da conta. 

 

A través das instrucións do correo creouse (ou púidose crear) un nome de usuario para acceder 

á aplicación "ciclosadmision", para xestionar a reserva de prazas de distancia e informarse do 

seu expediente. 

No caso de persoas usuarias que non lembren o contrasinal, cumprirá entrar no seguinte endere-

zo: https://www.edu.xunta.es/contausuario/prv/ReenviarPinIn.do 

– Deberase indicar o DNI/NIE e o correo electrónico de contacto. 

– A continuación, a persoa usuaria recibirá un código PIN que lle permitira cambiar o con-

trasinal, empregando o seu DNI/NIE, na seguinte ligazón: 

https://www.edu.xunta.es/contausuario/prv/XestionContaIn.do?operacion=recupera  

Para calquera dúbida na autenticación de usuario cumprirá contactar coa UAC no 881 997 701 

ou no correo uac@edu.xunta.es 

  

https://www.edu.xunta.es/contausuario/prv/XestionContaIn.do?operacion=alta
https://www.edu.xunta.es/contausuario/prv/ReenviarPinIn.do
https://www.edu.xunta.es/contausuario/prv/XestionContaIn.do?operacion=recupera
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3. Procedemento de renuncia á praza adxudicada 

En cada adxudicación, as persoas a quen lles sexa adxudicada algunha praza no réxime ordina-

rio e que estean autenticadas no sistema, poderán: 

 Matricularse: deberase facer no centro adxudicado nos prazos establecidos. 

 Renunciar á praza: deberase facer, nos prazos establecidos, en calquera centro público de 

Galicia con oferta de FP ou a distancia, a través da aplicación informática “ciclosadmision”. 

Para a renuncia de prazas vía web, deberase ir ao enderezo: www.edu.xunta.es/ciclosadmision 

Despois de identificarse no sistema co seu usuario e contrasinal prema na pestana “Solicitan-

tes” do menú da aplicación; verá unha pantalla similar a esta: 
 

 
 

A continuación seleccione no despregable “Renunciar praza ordinario” e siga as instrucións que 

aparecen na pantalla. 

Lembre que a renuncia á praza adxudicada é un proceso irreversible. 

http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision

