
Calendario para a matrícula no curso 202  1  /2  2  

1 de xullo, xoves: 1º ESO

5 de xullo, luns: 2º ESO

6 de xullo, martes: 3º ESO

7 xullo, mércores: 4º ESO

8 xullo, xoves: 1º de BACH

9 de xullo, venres: 2º de BACH

Do 25 de xuño ao 5 de xullo: Solicitudes de Admisión1

FP Grao Medio ou Superior

Do 6 ao 24 de setembro: Educación Secundaria para persoas Adultas (ESA)

IMPORTANTE: 

• Todo o alumnado terá que matricularse no curso seguinte aínda que teña
materias suspensas para setembro.

• O sobre da matrícula está a disposición na conserxería do centro. 

• Salvo  o  alumnado  de  1º  e  2º  da  ESO,  o  resto  terán  que  abonar  1’12€
(procuren traer o importe xusto) no momento de recollida do sobre da
matrícula (seguro escolar). 

• Dentro  do  sobre  de  matrícula  aparece  un  impreso  para  comunicar
problemas de saúde. Débese cumprimentar en todo caso.

1  A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás
para o segundo curso do réxime ordinario. 
Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas
para  cada  solicitante.  O  impreso  xerado  pola  aplicación  informática  indica  a  documentación  que  cómpre
achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser debidamente entregada e en prazo, en calquera
centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado
polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude
carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.
No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e
que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase
conservar como resgardo da solicitude de admisión.
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