
PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA NO IES MURALLA ROMANA  
CICLOS FORMATIVOS CURSO 2021/22 

 
A) PERSOAS CON PRAZA ADXUDICADA NO PROCESO CENTRALIZADO DE ADMISIÓN 

A matrícula poder ser TELEMÁTICA (réxime ordinario,  distancia e cursos de especialización) ou PRESENCIAL 

(obrigatorio para adultos presencial e optativo para os demáis réximes), sempre dentro dos prazos fixados 

no calendario para cada adxudicación. 

 Matrícula TELEMÁTICA  
 
Farase a solicitude/reserva de matrícula a través da aplicación informática que se atopará no enderezo 
http://www.edu.xunta.gal/fp no prazo indicado para cada adxudicación.   

A documentación complementaria poderase presentar ata o 17 de setembro de 2021 na secretaría do 
centro ou a través do correo electrónico ies.muralla.romana@edu.xunta.es, indicando no asunto 
“documentación complementaria matrícula”. 

A non presentación da documentación complementaria pode ser causa da anulación da matrícula ou 
baixa de oficio. 

 

 Matrícula PRESENCIAL  

 

Debe imprimir a solicitude de matrícula xa cuberta na mesma aplicación informática e presentala no 
centro xunto coa documentación complementaria nos prazos fixados no calendario  para cada 
adxudicación. 

Para o réxime de persoas adultas, modalidade presencial non será posible realizar a solicitude de 
matrícula na praza adxudicada a través de internet, aínda que sí será posible facer a RESERVA dos 
módulos adxudicados para finalmente presentar unha única solicitude de matrícula no centro segundo 
as instruccións que se publiquen na web http://www.edu.xunta.gal/fp. 

 

Documentación complementaria: 

 2 fotos e fotocopia do DNI (alumnos que se matriculen por 1ª vez no centro) 
 

 Os menores de 28 anos deben ingresar 1,12 € na conta ES56 2080-0165-783040015491 de Abanca para o 
Seguro escolar e xuntar o xustificante do pagamento. 
 
Segundo as instrucións recibidas de Abanca, pode realizar o pago mediante transferencia bancaria 
indicando no concepto o nome do alumno/a, ingreso nos caixeiros de Abanca ou ingreso en efectivo na 
oficina de ABANCA da Rúa Progreso, 20 en Lugo de luns a venres (neste último caso a oficina pode cobrar 
unha comisión por esta operación) 
 
 

B) CICLOS LIBERADOS 

A solicitude de matrícula en prazas liberadas deberase facer no Anexo I (réxime ordinario) ou Anexo II 
(adultos) dispoñibles na páxina www.edu.xunta.gal/fp e presentala na secretaría do centro acompañada da 
documentación complementaria e da titulación esixida para o acceso o ciclo. 
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