
SOLICITUDE ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS DE FP:  

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

OFERTA FP: http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp 

CALENDARIO ADMISIÓN: http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8782 

INSTRUCIÓNS sobre admisión, vídeo de axuda para cubrir a solicitude en: 

http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-2020-servizos-en-lina 

PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE: 

No réxime ordinario deberá cubrirse unha única solicitude para cada grao (medio e superior), 

onde constarán por orde de preferencia os ciclos que desexes cursar e os centros onde se 

impartan. Aconséllase  que pidas un máximo de 5 peticións de ciclos ou centros. 

CENTROS PRIVADOS:  

Os centros que figuran como CPR na oferta de ciclos, son centros privados que teñen outras 

condicións económicas e actividades. Se o solicitades, chamade a ese centro para saber as súas 

características singulares.  

ENTREGA DE SOLICITUDE: 

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.  

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. 

MATRÍCULA E RENUNCIA: 

• As persoas con praza adxudicada en cada fase do proceso teñen a obriga de matricularse 

nos prazos que se indiquen. 
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• No 1º curso do réxime ordinario, quen non fose admitido na praza solicitada en 

primeiro lugar poderá renunciar á praza outorgada nos mesmos prazos establecidos para 

a matrícula. Esta renuncia implica tamén desistir de todas as demais prazas 

solicitadas en opcións de menor preferencia a esa, permanecendo nas listas de espera 

das opcións con maior prioridade. 

• A renuncia deberase realizar a través da web de admisión http://www.edu.xunta.es/fp no 

prazo de matrícula establecido para a correspondente adxudicación. 

 

ADMSIÓN FP DUAL ( ESTUDA + TRABALLA): 

http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fpdual 

SAÍDAS ACADÉMICAS: 

http://www.edu.xunta.gal/fp/saidas-academicas 

Descubre a túa titulación de FP: https://www.descubrelafp.org/titulos/ 

 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN  

Dirixido ao  alumnado que xa teña un ciclo superior de FP. Máis información en:   

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8792 
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