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Proceso de admisión do alumnado de formación profesional básica 
Curso 2021/2022 

1-Oferta inicial de postos escolares: 
 

Ciclo formativo Oferta inicial de postos escolares 

Básico Electricidade e electrónica 16 + 2 reserva discapacidade 

Básico Servizos administrativos 16 + 2 reserva discapacidade 
 

2-Franxa horaria das ensinanzas de formación profesional básica no IES Ricardo Mella: 
De luns a venres de 8:45 h. ás 14:15 h, e a tarde do luns de 16:15 a 17:45 

3-Prazos do proceso de admisión: 
-Prazo de solicitude de admisión: do 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 10 setembro 2021 
-Publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido: 15 de setembro de 2021 
-Prazo de matrícula: do 15 ata o 22 de setembro de 2021 
 

4-Presentación de solicitudes 
A solicitude (ANEXO I da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de 
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a 
admisión nestas ensinanzas. DOG do 22) presentarase no centro de preferencia do 1 de 
setembro ata as 13.00 horas do día 10 de setembro. Neste mesmo prazo deberá ser 
entregado no centro educativo o documento de consentimento de incorporación á formación 
profesional básica, a que se fai referencia no artigo 11, alínea 1.d), da Orde do 13 de xullo de 2015 
pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de 
Galicia, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. De non entregaren este documento 
neste prazo, entenderase que os/as titulares da patria potestade ou representantes legais do 
alumnado non dan o consentimento de incorporación á formación profesional básica. 
Acompañarase do ANEXO A (dispoñible na secretaría do centro). A presentación dunha nova 
solicitude, anula a primeira. A solicitude de admisión é única, gratuíta e non pode estar corrixida 
ou emendada no momento da súa presentación. 

 
5-Normativa FP Básica, dispoñible en http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica 
- Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación 

profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se 
establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. 

- Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica 
na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. 

- Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do 
alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial. 

- Resolución do 18 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos 
formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22. 

- Instrución para a aplicación da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 
16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de 
coñecemento da lingua galega (Celga), en relación coa validación de estudos polos ditos 
certificados, e da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, 
do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, en relación coa 
exención da materia de lingua galega, a partir da implantación das ensinanzas de formación 
profesional básica e do Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento (PMAR) 
establecidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE). 

 
Coñece a formación profesional básica, dispoñible en http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica 

 
 

 


