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Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén
información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición
se resolverá atendendo á normativa vixente.
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1. Introdución

No  proceso  de  admisión  existe  a  posibilidade  de  que  o  alumnado  realice  a  reserva de
matrícula vía web. Será posible no réxime ordinario e na modalidade a distancia do réxime
para  as  persoas  adultas.  No  réxime  para  as  persoas  adultas  en  modalidade  presencial  será
posible,  como noutros anos, a reserva de matrícula vía web, pero finalmente será necesario
confirmar a matrícula de xeito presencial debido á necesidade de verificar a compatibilidade
horaria no momento da matrícula.

A intención é que o alumnado non teña necesidade de acudir ao centro durante os períodos
de adxudicación e así posibilitar a diminución da carga de traballo dos servizos administrativos
dos centros neses períodos. Deste xeito, os centros poderán redistribuír as súas tarefas de con-
trol da matrícula durante períodos non tan concentrados.

Tamén trataremos, noutro punto, cuestións relacionadas coa solicitudes de matrícula para a
validación de módulos.

2. Reserva de matrícula vía web

As persoas que resulten con praza adxudicada no proceso de admisión poden facer varias
operacións vía web na aplicación informática “ciclosadmision” nos prazos correspondentes a
cada adxudicación.

 Réxime ordinario:

– Solicitar matrícula vía web na praza adxudicada.

– Renunciar vía web á praza adxudicada.

 Réxime para as persoas adultas en modalidade presencial.

– Reservar matrícula vía web nos módulos adxudicados.  Atención, será necesario que o
alumnado solicite presencialmente no centro a matrícula dos módulos reservados antes do
remate  do  prazo  establecido  nas  instrucións  específicas  para  este  procedemento.  A
solicitude de matrícula presencial é necesaria para verificar a compatibilidade horaria dos
módulos nos que desexa matricularse.

 Réxime para as persoas adultas en modalidade a distancia.

– Reservar  matrícula  vía  web  nos  módulos  adxudicados.  Os  módulos  que  permanezan
reservados cando remate o prazo da 1ª adxudicación extraordinaria de setembro serán
considerados como módulos con solicitude de matrícula firme e non será necesario que o
alumnado entregue a solicitude de matrícula presencialmente no centro.

 Para todas as modalidades, réximes e graos, poderán consultar o seu historial do proceso de
admisión.

As instrucións para realizar estas accións estarán dispoñibles para o alumnado na páxina web
www.edu.xunta.es/fp. Na mesma páxina estarán dispoñibles os accesos aos servizos en liña. Os
centros e a inspección educativa recibirán tamén un correo electrónico con copia das mesmas
instrucións.

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento
contén  información  de  carácter  xeral  extraída  da  normativa,  polo  que  calquera  dúbida  ou
contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.
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2.1 Accións específicas dos centros

Por razóns de seguridade informática o rexistro final das matrículas en XADE só o pode facer o
persoal  administrativo  con  acceso  autorizado  e  en  ningún  caso  persoas  alleas  ou  outras
aplicacións.  Por  esta  razón,  as  matrículas  solicitadas  polo  alumnado  quedan  rexistradas  na
aplicación “ciclosadmision” e a información é transmitida a XADE do mesmo xeito que se
transmiten  os  datos  das  adxudicacións  e  igual  que  se  fai  no  procedemento  de  reserva  de
matrícula no réxime para as persoas adultas. A información quedará rexistrada en XADE o que
permitirá  ao  persoal  do  centro  rexistrar  a  matrícula  con  independencia  do  prazo  de
matriculación das adxudicacións.

Os centros terán que rexistrar as matrículas en XADE das persoas que entreguen soli-
citude presencialmente. Este rexistro farase necesariamente dentro do prazo da adxudica-
ción.

Para as persoas que solicitaron matrícula  vía web no réxime ordinario os centros terán que
rexistrar a matrícula en XADE, pero sen as restricións de teren que facelo no prazo de cada
adxudicación (de feito, poderán facelo incluso despois do comezo do curso). Para facilitar o
traballo e distinguir o alumnado xa matriculado do pendente de matricular os centros disporán
en “ciclosadmision” de listaxes por cada ciclo nas que figurará o alumnado matriculado e con
reserva.

As listaxes de alumnado matriculado e alumnado con reserva de matricula do réxime ordina-
rio estarán dispoñibles na aplicación “ciclosadmision” na pestana “15.4 Informes de admisión”
seleccionando “réxime ordinario” e “grao”, seleccionando a pestana “Reserva/matrícula” e eli-
xindo o ciclo do que se desexa obter os datos. Neste informe aparecerá reflectido o alumnado
ao que será necesario comprobar á certificación de acceso por non constar nas bases de datos.

No caso do réxime para as persoas adultas actuarase como en anos anteriores, pero no caso
da reserva de praza na modalidade a distancia ao finalizar o prazo de reserva da 1ª adxudicación
extraordinaria (6 de setembro ás 13:00 horas) as reservas que estean no sistema terán a conside-
ración de matrículas firmes e procederase a rexistralas en XADE.

2.2 Resumo das accións en cada caso

 Réxime ordinario.

– Documento de solicitude de matrícula ou de renuncia á praza entregado presencialmente
no centro no prazo establecido para cada adxudicación. O centro procederá a rexistrar a
matrícula en XADE. No caso da renuncia rexistrarase en “ciclosadmision”. En todo caso
é imprescindible facer estas accións dentro dos prazos de matrícula establecidos para cada
adxudicación.

– Solicitude de matrícula vía web (só poderá realizarse dentro do prazo establecido para a
correspondente  adxudicación).  O  centro  procederá  a  rexistrar  a  matrícula  en  XADE.
Poderá efectuar o rexistro en calquera momento, incluso tras o inicio do curso. O centro
poderá comprobar os datos de acceso e a documentación en “ciclosadmisión”.  De ter
algunha dúbida ou de precisar máis documentación, poderá solicitala ao alumnado cando
o estime oportuno. O centro tamén solicitará o resgardo do pagamento do seguro escolar
ás persoas obrigadas ao seu pagamento (preferiblemente no inicio do curso).

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento
contén  información  de  carácter  xeral  extraída  da  normativa,  polo  que  calquera  dúbida  ou
contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.
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– Solicitude de renuncia vía web. O centro non ten que realizar ningunha acción o sistema
xa rexistra e procesa a renuncia.

 Réxime para as persoas adultas modalidade presencial.

– Solicitude  de  matrícula  en módulos  adxudicados  entregada presencialmente  dentro do
prazo establecido para a adxudicación correspondente. O centro procederá a rexistrar a
matrícula en XADE tras comprobar a compatibilidade horaria e que non se superan 1000
horas lectivas. É imprescindible facer o rexistro no prazo de matrícula establecido para a
correspondente adxudicación.

– Solicitude  de  matrícula  de  módulos  previamente  reservados  vía  web  (é  necesario
presentala presencialmente antes do día  12 de setembro  ás 13:00 horas). O centro
procederá a rexistrar a matrícula en XADE tras comprobar a compatibilidade horaria e
que non se superan 1000 horas lectivas. É imprescindible facer o rexistro antes do día 12
de setembro ás 14:00 horas. No caso de que a matrícula non estea rexistrada en XADE
nesa data os módulos reservados eliminaranse e serán adxudicados a outra persoa.

 Réxime para as persoas adultas modalidade a distancia.

– Solicitude  de  matrícula  en módulos  adxudicados  entregada presencialmente  dentro do
prazo establecido para a adxudicación correspondente. O centro procederá a rexistrar a
matrícula  en  XADE  tras  comprobar  que  non  se  superan  1000  horas  lectivas.  É
imprescindible facer o rexistro no prazo de matrícula establecido para a correspondente
adxudicación.

– O alumnado que faga a reserva de matrícula de módulos vía web non está obrigado a
facer ningún trámite documental para confirmar a matrícula.  A matrícula considerase
firme a partir do remate da 1ª adxudicación extraordinaria (6 de setembro ás 13:00
horas). A partir desta data o centro procederá a rexistrar a matrícula en XADE. Non hai
límite temporal para este rexistro, pero debera facerse antes do remate da primeira semana
do curso escolar. O centro poderá comprobar os datos de acceso e a documentación en
“ciclosadmisión”.  De  ter  algunha  dúbida  ou  de  precisar  máis  documentación,  poderá
solicitala ao alumnado cando o estime oportuno. O centro tamén solicitará o resgardo do
pagamento do seguro escolar ás persoas obrigadas ao seu pago (preferiblemente no inicio
do curso).

 Prazas liberadas en calquera réxime e modalidade.

– Solicitude de matrícula en prazas liberadas dentro do prazo establecido (só é posible a
matrícula  presencial).  De  houber  prazas  dispoñibles,  o  centro  procederá  a  rexistrar  a
matrícula en XADE tras a comprobación dos requisitos de acceso.

3. Validación de módulos

No caso do alumnado do réxime para as persoas adultas, de calquera modalidade, que desexe
facer unha matrícula en módulos para solicitar a validación (exclusivamente para validacións
que son competencia da dirección do centro) non será necesario que teña adxudicación e será
preferible que a matrícula se faga ao final do proceso de admisión para evitar que ocupen praza
de módulos que non van a cursar.

Logo  de  resoltas  as  validacións  pola  dirección  do  centro  ou  comprobado  que  xa  existen
módulos  do ciclo  superados  noutro ciclo  LOE poderase  proceder  a  realizar  a  matrícula  en

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento
contén  información  de  carácter  xeral  extraída  da  normativa,  polo  que  calquera  dúbida  ou
contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.
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"Módulos administrativos" en XADE, seguindo o procedemento do documento de “información
sobre matrícula administrativa”.

No caso de validacións de módulos que son competencia do ministerio será preciso que o
alumnado teña adxudicación, matrícula e que asista as actividades lectivas en tanto a validación
non sexa resolta polo ministerio. No caso de non asistir ás actividades lectivas o centro proce-
derá a aplicar a normativa vixente en relación coas faltas de asistencia.

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento
contén  información  de  carácter  xeral  extraída  da  normativa,  polo  que  calquera  dúbida  ou
contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.
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