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CICLOS FORMATIVOS – SUPERIORES E MEDIOS ACCESO
MATRÍCULA PARA O CURSO 2013 – 2014 INFORMACIÓN XERAL
1. Normativa reguladora Æ

E

DECRETO 114/2010 (DOG 1 XULLO ) polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do
sistema educativo de Galicia, nos seus capítulos IX e X regula o acceso , admisión e matrícula nos ciclos
formativos de grao medio e superior.
ORDE DO 5 XUÑO 2007 (DOG 15 XUÑO), pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos
centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos
medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.
RESOLUCIÓN DO __ DE XUÑO DE 2012 (DOG __ XUÑO), pola que se determinan os prazos e se ditan
instruccións no procedemento de admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para
impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medios e superior en réxime ordinario e para as
persoas adultas para o curso académico 2009-2010.

2. Calendario de realización das fases do proceso de admisión e matrícula Æ











FASE ORDINARIA DE XUÑO/XULLO (CICLOS)
Solicitude admisión no centro que imparte ciclo elixido en 1º lugar
Publicación de LISTAXE provisional de admitidos aprobada polo
CONSELLO ESCOLAR
Prazo de reclamacións contra a LISTAXE PROVISIONAL
Publicación da primeira LISTAXE definitiva de admitidos, logo das
posibles reclamacións, aprobada polo CONSELLO ESCOLAR
Prazo de formalización de matrícula ordinario para os alumnos
admitidos
Publicación da segunda LISTAXE definitiva de admitidos, logo das
posibles reclamacións, aprobada polo CONSELLO ESCOLAR
Prazo de matrícula ordinario para os alumnos incluídos na segunda
listaxe
Matrícula de prazas liberadas(se houbera) en cada adxudicación
FASE EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO/ OUTUBRO
Solicitude admisión no centro que imparte ciclo elixido en 1º lugar
Adxudicacións
1ª adxudicación
Matriculación 1ª Adxudicación
Presentación solicitudes
Listaxe provisional
Reclamacións ás listaxes
Listaxe definitiva de solicitudes
2ª Adxudicación
Matriculación 2ª Adxudicación
Ciclos Liberados

17 xuño Æ 02 de xullo

05 xullo
05 Æ 10 xullo
15 xullo
16 Æ 18 xullo
23 xullo
23 Æ 26 xullo

1 Æ 12 setembro

Prazo de matrícula
3 de setembro
03 Æ 05 de setembro
2 Æ 12 setembro ás 13:00horas
13 setembro
16 Æ 18 setembro ás 13:00horas
23 de setembro
24 de setembro
24 Æ 26 de setembro

* Nota:a primeira adxudicación extraordinaria realizarase sobre as listaxes de espera do período ordinario

Período de solicitude d matrícula simultánea
Presentación de solicitudes *
24 Æ 27 de setembro
Matriculación**
07 Æ 11 de outubro
*Sempre que existan parazas dispoñibles e non haxa lista de espera.
**No caso de resolución positiva de Inspección educativa
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