
PRAZOS DE MATRÍCULA

Ensinanzas FP Básica
Réxime CM/CS

Réxime persoas
adultas CM/CS

FP Dual
Cursos

especialización

Ensinanzas
deportivas

Fútbol Nivel I

Ensinanzas
deportivas

Fútbol Nivel III
Publicación listaxe definitiva 1ª 
adxudicación

20 xullo 19 xullo 15 xullo 19 xullo

Período matrícula 1ª adxudicación Do 20 ao 29 xullo Do 19 ao 22 xullo ás 13:00
Do 18 ao 26 xullo ás

13:00
Do 19 ao 26 xullo

ás 13:00
Do 26 ao 29 xullo Do 7 ao 27 xullo

Publicación listaxe definitiva 2ª 
adxudicación

27 xullo

Período matrícula 2ª adxudicación Do 27 ao 29 xullo ás 13:00

Publicación listaxe definitiva 3ª 
adxudicación

2 setembro

Período matrícula 3ª adxudicación
Do 2 ao 6 setembro ás

13:00

Adxudicación continuada 
(chamamento)

Do 8 ao 23 setembro ás
13:00

Do 27 ao 29 xullo
ás 13:00

Do 1 ao 7 setembro
ás 13:00

Oferta prazas vacantes dos 
módulos de réxime ordinario para 
o réxime das persoas adultas

Do 9 ao 23 setembro ás
13:00

Presentación solicitudes matrícula
simultánea (se existen prazas 
dispoñibles)

Do 12 ao 15 setembro ás
13:00

Matriculación simultánea (sempre 
que existan prazas e con 
resolución positiva do servizo de 
inspección educativa)

Do 21 ao 23 setembro ás
13:00

Información admisión

http://
www.edu.xunta.gal/
fp/admision-grao-
basico-2022-2023

Grao medio: 
http://www.edu.xunta.gal/fp/adm
ision-curso-2022-2023
Grao superior: 
http://www.edu.xunta.gal/fp/adm
ision-curso-2022-2023

http://
www.edu.xunta.gal/fp/
fpdual-convocatoria-
2022

http://
www.edu.xunta.gal/
fp/admision-cursos-
especializacion-2022-
2023

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/36808

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 resoverase atendendo á normativa vixente.
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INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSO 2022- 2023

1º CURSO RÉXIME ORDINARIO 

1. Realizarase a solicitude/reserva de praza a través da aplicación informática cos
datos de identificación (CPC, DOI, código alfanumérico de solicitude de adxudicación)
no prazo correspondente a cada adxudicación:

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

2.  Presentar  a  seguinte  documentación  no  centro  durante  os  meses  de  xullo  e
agosto:

• Resgardo  da  solicitude  de  matrícula  da  web  (ou  solicitude  de  matrícula
debidamente cuberto e asinado).

• DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.

• 2 fotografías (co nome completo por atrás).

• Titulación  de  acceso  indicada  na  solicitude.  Certificación  académica  dos
estudios  realizados,  fotocopia  compulsada  do  libro  de  escolaridade  ou
fotocopia compulsada do título.

• Xustificante  do  pago  do  seguro  escolar   (para  menores  de  28  anos  a
31/12/2022) 1.12€ na conta de ABANCA  ES91 2080 0065 3231 1000 0146.

3.  Para  máis  información  podes  consultar  a  seguinte  ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2022-2023

NOTA: As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non presenten
renuncia no prazo indicado quedarán excluídas do proceso de admisión, perderán o
dereito á praza e só poderán matricularse no caso de existir vacantes.
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https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2022-2023
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

1. Realizarase a solicitude/reserva de praza a través da aplicación informática cos
datos de identificación (CPC, DOI, código alfanumérico de solicitude de adxudicación)
no prazo correspondente a cada adxudicación:

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

2.  Presentar  a  seguinte  documentación  no  centro  durante  os  meses  de  xullo  e
agosto:

• Resgardo da solicitude de matrícula (ou solicitude de matrícula debidamente
cuberto e asinado)

• DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.

• 2 fotografías (co nome completo por atrás).

• Titulación  de  acceso  indicada  na  solicitude.  Certificación  académica  dos
estudios  realizados,  fotocopia  compulsada  do  libro  de  escolaridade  ou
fotocopia compulsada do título.

• Xustificante  do  pago  do  seguro  escolar   (para  menores  de  28  anos  a
31/12/2022) 1.12€ na conta de ABANCA  ES91 2080 0065 3231 1000 0146

3.  Para  máis  información  podes  consultar  a  seguinte  ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-cursos-especializacion-2022-2023

NOTA: As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non presenten
renuncia no prazo indicado quedarán excluídas do proceso de admisión, perderán o
dereito á praza e só poderán matricularse no caso de existir vacantes.
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http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-cursos-especializacion-2022-2023
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9827
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RÉXIME  DE  PERSOAS  ADULTAS  EN  MODALIDADE  DISTANCIA  (MODULAR
DISTANCIA)

1. Realizarase a solicitude/reserva de praza, a través da aplicación informática cos
datos  de  identificación  (CPC,  DOI,  código  alfanumérico  de  solicitude  de
adxudicación), dos módulos nos que obteñan adxudicación (máximo 1000 horas e sen
solapamento horario maior do 10%) no prazo correspondente a cada adxudicación:

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

2. Os módulos que figuren reservados ao remate da 3ª adxudicación (6 de setembro
ás 13:00) serán os módulos que finalmente figuren na matrícula.

O alumnado desta modalidade deberá matricularse de TODOS os módulos que vaia a
cursar  máis  naqueles  módulos  que  vaia  a  validar,  xa  que  será  preciso  estar
matriculado  nos  módulos  que  se  pretenda  validar  (FOL,  Empresa  e  Iniciativa
Emprendedora, FCT, módulos asociados a unidades de competencia acreditadas...).

3. Presentar a seguinte documentación no centro:

• Resgardo da solicitude de matrícula  da  web (ou  solicitude de matrícula
debidamente cuberto e asinado).

• DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.

• 2 fotografías (co nome completo por atrás).

• Titulación  de  acceso  indicada  na  solicitude.  Certificación  académica  dos
estudios  realizados,  fotocopia  compulsada  do  libro  de  escolaridade  ou
fotocopia compulsada do título.

• Xustificante  do  pago  do  seguro  escolar  (para  menores  de  28  anos  a
31/12/2022) 1.12€ na conta de ABANCA  ES91 2080 0065 3231 1000 0146.

3.  Para  máis  información  podes  consultar  a  seguinte  ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2022-2023

NOTA: As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non presenten
renuncia no prazo indicado quedarán excluídas do proceso de admisión, perderán o
dereito á praza e só poderán matricularse no caso de existir vacantes.
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http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2022-2023
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9835
https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/


                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

RÉXIME  DE  PERSOAS  ADULTAS  EN  MODALIDADE  PRESENCIAL  (MODULAR
PRESENCIAL)

1.  Será  posible  facer  a  reserva  dos  módulos  adxudicados,  durante  os  períodos
establecidos,  pero finalmente terán  que presentar  unha única  solicitude de
matrícula no centro, en todo caso, antes do día 6 de setembro ás 13:00 horas,
para  formalizar  de  forma  presencial  a  matrícula  nos  módulos  que  tivera
reservados.

2. Descargar da aplicación Ciclosadmisión o  impreso de solicitude de matrícula
(Pestana  “2.2.2  Matrícula  presencial”  ou  cubrir  a  solicitude  de  matrícula)  que,
asinará e entregará no centro no que fose admitido. Presentar por duplicado, para
conservar unha copia como xustificante (máximo 1000 horas e sen solapamento
horario maior do 10%).

O alumnado desta modalidade deberá matricularse de TODOS os módulos que vaia
a  cursar  máis  naqueles  módulos  que  vaia  a  validar,  xa  que  será  preciso  estar
matriculado  nos  módulos  que  se  pretenda  validar  (FOL,  Empresa  e  Iniciativa
Emprendedora, FCT, módulos asociados a unidades de competencia acreditadas...).

3. Presentar a seguinte documentación na secretaría do centro:

• Resgardo da solicitude de matrícula.

• DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.

• 2 fotografías (co nome completo por atrás).

• Titulación  de  acceso  indicada  na  solicitude.  Certificación  académica  dos
estudios  realizados,  fotocopia  compulsada  do  libro  de  escolaridade  ou
fotocopia compulsada do título.

• Xustificante  do  pago  do  seguro  escolar   (para  menores  de  28  anos  a
31/12/2022) 1.12€ na conta de ABANCA  ES91 2080 0065 3231 1000 0146.

4.  Para  máis  información  podes  consultar  a  seguinte  ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2022-2023

NOTA: As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non presenten
renuncia no prazo indicado quedarán excluídas do proceso de admisión, perderán o
dereito á praza e só poderán matricularse no caso de existir vacantes.
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http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2022-2023
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9835


                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

PERSOAS QUE NON OBTIVESEN PRAZA POR ADXUDICACIÓN

(MATRÍCULAS EN PRAZAS LIBERADAS)

1. O alumnado que desexe matricularse nunha praza liberada entregará a seguinte

documentación na secretaría do centro:

✔ Anexo I  (ciclo medio e superior de réxime ordinario) ou Anexo   I  I   (ciclo medio

e superior de réxime persoas adultas), segundo corresponda.

✔ DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.

✔ 2 fotografías (co nome completo por atrás).

✔  Titulación  de  acceso  indicada  na  solicitude.  Certificación  académica  dos
estudios  realizados,  fotocopia  compulsada  do  libro  de  escolaridade  ou
fotocopia compulsada do título.

✔  Xustificante  do  pago  do  seguro  escolar  (para  menores  de  28  anos  a
31/12/2022) 1.12€ na conta de ABANCA ES91 2080 0065 3231 1000 0146.
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http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8212
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8212
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MATRÍCULA ENSINANZAS DEPORTIVAS: FÚTBOL NIVEL I E NIVEL III

1. O alumnado que desexe matricularse nos ciclos de Técnico deportivo (Nivel I) e
técnico  deportivo  superior  (Nivel  III)  en  fútbol,  deberá  entregar  a  seguinte
documentación na secretaría do centro:

NIVEL I - Prazo de matrícula do 26 ao 29 de xullo.

NIVEL III - Prazo de matrícula do 7 ao 29 de xullo.

✔ Impreso de matrícula, debidamente cuberto e firmado. Podes atopalo na
páxina seguinte.

✔ DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.

✔ 3 fotografías (co nome completo por atrás).

✔ Expediente  académico  completo,  certificación  académica  dos  estudios
realizados, fotocopia compulsada do libro de escolaridade ou fotocopia
compulsada do título.

✔ Xustificante  do  pago  do  seguro  escolar  (para  menores  de  28  anos  a

31/12/2022) 1.12€ na conta de ABANCA  ES91 2080 0065 3231 1000 0146.

✔ Pago de taxas de ensinanzas deportivas na conta de ABANCA  ES91 2080

0065 3231 1000 0146 incluíndo os seguintes conceptos:

▪ Alumnado de Nivel I ou alumnado que non teña expediente no noso

centro, apertura de expediente (22 €).

▪ Servizos xerais (13 €).

▪ Matrícula do ciclo completo (1ª matrícula 125 €).

▪ Nesta ligazón pode atopar a información para realizar o pago de taxas

de forma telemático: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesuniversidadelaboralcoruna/

node/395

✔ Para as matrículas de Nivel III, certificado federativo acreditando 6 meses

continuados de experiencia tras a titulación do Nivel II.
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Página 1

CIFP UNIVERSIDADE LABORAL……………………………………..Código 15005749

OFERTA  de ciclos formativos para 2022/2023

Código Nome do ciclo Familia profesional
CICLO DE GRAO BÁSICO – RÉXIME ORDINARIO

CBAFD11 Acceso e conservación en instalacións deportivas Actividades físicas e deportivas
CBELE11 Electricidade e electrónica Electricidade e electrónica
CBFME11 Fabricación e montaxe Fabricación mecánica

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo Marítimo-pesqueira

CICLOS MEDIOS – RÉXIME ORDINARIO
CMAFD02 Guía no medio natural e tempo libre Actividades físicas e deportivas
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións Electricidade e electrónica
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas Electricidade e electrónica
CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización Instalación e Mantemento
CMMAP04 Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións Marítimo-pesqueira
CMMAP03 Navegación e pesca de litoral Marítimo-pesqueira

CICLOS SUPERIORES – RÉXIME ORDINARIO
CSAFD02 Acondicionamento físico Actividades físicas e deportivas
CSAFD01 Ensinanza e animación sociodeportiva Actividades físicas e deportivas
CSELE03 Automatización e robótica industrial Electricidade e electrónica
CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Electricidade e electrónica
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados Electricidade e electrónica
CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Enerxía e auga
CSENA02 Enerxías renovables Enerxía e auga
CSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos Instalación e Mantemento
CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Instalación e Mantemento
CSIMA03 Mecatrónica industrial Instalación e Mantemento
CS17004 Prevención de riscos profesionais Instalación e Mantemento
CSMAP03 Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións Marítimo-pesqueira
CSMAP02 Transporte marítimo e pesca de altura Marítimo-pesqueira

CICLOS MEDIOS – RÉXIME PERSOAS ADULTAS – MODULAR PRESENCIAL
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor Instalación e Mantemento
ZMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización Instalación e Mantemento

CICLOS SUPERIORES – RÉXIME PERSOAS ADULTAS – MODULAR PRESENCIAL
ZSAFD01 Ensinanzas e animación sociodeportiva Actividades físicas e deportivas
ZSENA02 Enerxías renovables Enerxía e auga

CICLOS SUPERIORES – RÉXIME PERSOAS ADULTAS DISTANCIA
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos Instalación e Mantemento
ZSENA02 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Enerxía e auga

CICLO SUPERIOR – FP DUAL
CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Instalación e Mantemento

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN – GRAO MEDIO
CMELE51 Instalación e mantemento de sistemas conectados a internet (IoT) Electricidade e electrónica

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – GRAO SUPERIOR
CSIMA52 Modelaxe da información da construción (BIM) Instalación e Mantemento
CSIMA51 Fabricación intelixente Fabricación mecánica

(Todos os ciclos formativos son do PLAN LOE, agás o de Prevención de riscos profesionais que é LOXSE)

RÉXIME ESPECIAL – FÚTBOL
Ciclos medio e superior (en proceso diferente de admisión e matrícula) Actividades físicas e deportivas
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