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Departamento de Orientación 

Estrada Soutomaior nº 46C 

36690 Soutomaior -Pontevedra   
Teléfono: 886 159 801/02 

ies.soutomaior@edu.xunta.es 
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INFORMACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOS CICLOS DE FP. 2020/21.  

 
Esta información está referida ás matriculas en 1º curso do Réxime ordinario, por ser a habitual no alumnado 
do noso IES, pero lembra que existen outras opción: 

- Se tes máis de 18 anos e estás interesado no réxime de adultos: deberás cubrirse unha única solicitude 
para cada modalidade e grao  utilizando o asistente informático que estará dispoñible en 
www.edu.xunta.es/fp.  

- Se tes máis de 18 anos (ou 16 con contrato de traballo) e estás interesado/a no réxime de adultos ou FP 
Dual, consulta a información aquí: http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fpdual 

 

Quero estudar un Ciclo: Como teño que facer a solicitude? 
- Prazo en xuño: 25 de xuño ás 9:00 ao 8 de xullo ás 13:00 horas. Prazo en setembro: 1 ás 9:00 ao 9 de 

setembro ás 13:00 horas. Non o deixes para o último día, pois podes ter dúbidas ou dificultades coa 
aplicación informática. 

- Tes que cumprir os requisitos: ter o título de ESO (Ciclos Medios) ou de Bacharelato (Ciclos 
Superiores). Debido á situación excepcional por Covid-10, pode ser que teñas unha materia suspensa, 
pero se tes o título poderás facer a solicitude xa en xuño. Se non, deberás estudar as materias 
pendentes e presentarte en setembro, facendo a solicitude nos Ciclos con prazas vacantes, unha vez 
teñas o título. 

- Confirma os teus intereses coa oferta actualizada dos ciclos: http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp . 
Sigues tendo dúbidas? Consulta a páxina de FP, revisa os cadernos de Orientación Académica ou le os 
folletos de FP cos ciclos http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp 

- Tes que facer a solicitude vía web entrando na seguinte aplicación: 
https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision  

Para non cometer erros, mira o vídeo explicativo da aplicación. O tes no blog do Departamento de 
Orientación ou no seguinte enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SuG1kaxaiYI&feature=emb_logo  

- Deberás cubrir unha única solicitude para cada grao (medio e superior), onde constarán por orde de 
preferencia os ciclos que desexe cursar e os centros onde se impartan. Hai un máximo de 5 peticións de 
ciclos e centros. Agás que non te interesen en absoluto, a recomendación é que fagas sempre as 5 
solicitudes, pois é posible que non te den o Ciclo ou o centro que solicitas nos primeiros lugares. 

- 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. Deberás entregar o impreso xerado e a documentación en prazo, 
en calquera centro público de Galicia con oferta de FP. 

Excepcións: 

- Nalgúns casos, tras facer a solicitude na aplicación informática, se indica que se trata dun documento xa 
validado e que non é necesario entregalo nun centro. Neste casos non é preciso máis trámite, pero 
conserva sempre o documento impreso (como resgardo de que fixeches a  solicitude de admisión). 

- Os centros privados (figuran como CPR na oferta) teñen outras condicións. Se solicitas praza nun centro 
privado chama ao centro chama a ese en concreto para saber as características. 

 

http://www.edu.xunta.es/fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fpdual
http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp
https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/
https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SuG1kaxaiYI&feature=emb_logo
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Como sei se teño praza?  
Terás que ver a listaxe de adxudicación de prazas na páxina oficial: http://www.edu.xunta.gal/fp  

Estate atento/a ao calendario de admisión http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8782, onde figuran todos 
os prazos de adxudicación. Deberás ver a información nas datas estipuladas. 

Ahí irán publicando as distintas listaxes, nas datas que figuran no calendario: 

 Listaxe provisional de solicitantes 
 Listaxe definitiva de solicitantes 
 1ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas 
 2ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas 
 1ª adxudicación extraordinaria: listaxe de persoas admitidas 
 Listaxe provisional de solicitantes na convocatoria extraordinaria 
 Listaxe definitiva de solicitantes na convocatoria extraordinaria 
 2ª adxudicación extraordinaria: listaxe de persoas admitidas 
 Listaxes de módulos con prazas vacantes (de matrícula liberada). Réxime para as persoas adultas 
 Información de ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera (para o período 

extraordinario de solicitudes de setembro) 

 

Me adxudican praza, que teño que facer? 
 

-  Podes Matricularte: deberás facelo no centro adxudicado e nos prazos establecidos (Estar previamente 
matriculado en ESO, Bacharelato ou FP, implica a renuncia a participar no proceso de admisión a ciclos 
formativos. É dicir, non podes estar matriculado en Bacharelato, por exemplo, e participar no proceso 
de admisión nun Ciclo).  

- Renunciar á praza: a debes facer no prazo establecido, en calquera centro público de Galicia con oferta 
de FP ou a distancia a través da aplicación informática. A renuncia afectará á praza que lle foi 
adxudicada e a todos os ciclos sinalados en lugares posteriores na solicitude. Seguirás no proceso de 
adxudicación para os ciclos anteriores á praza que se renuncia. 

- Matrículate ou Renuncia. Non matricularse nin renunciar a prazas adxudicadas do réxime ordinario fai 
que quedes excluído/a do proceso de admisión para este réxime e só se poderán matricular en prazas 
que queden vacantes ou liberadas. 

 

 

Non teño praza en xuño nin en setembro, que podo facer? 
  

- A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá liberar as prazas 
vacantes do ciclo formativo ata o 9 de outubro ás 13:00 horas para o alumnado que acredite o 
cumprimento dos requisitos de acceso.  

- Os centros efectuarán a matrícula por estrita orde de chegada das solicitudes.  

- Poderás preguntar no centro que te interese, ou ver a relación dos ciclos formativos coa condición de 
liberados e o número de prazas dispoñibles en cada un deles na páxina web de formación profesional. 

 
 

 Máis información: 
 
-Web oficial: http://www.edu.xunta.gal/fp/ven-fp 
- Instrucción de admisión completas: http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8217 
-Instruccións completas da Xunta sobre como realizar a solicitude web: 
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8794 

http://www.edu.xunta.gal/fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8782
http://www.edu.xunta.es/fp/ven-fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/ven-fp
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8217
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8794

