
 
 

 

INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS 
PARA ALUMNADO CON PRAZA ADXUDICADA EN CICLOS 

FORMATIVOS 

 

Prazo de matrícula 1ª adxudicación: do martes 21 ao luns 27 de xullo 

Matrícula presencial 

 

• Solicitude de matricula en praza adxudicada 

• Fotocopia do DNI 
• Fotocopia da tarxeta sanitaria 

• Resgardo do pagamento do seguro escolar 
• Autorización alumnado maior de 14 anos 

• 3 fotografías tamaño carnet 
 

 

 

Matrícula via web 

Garde e imprima o resgardo de matrícula, contén información relevante 
sobre a matrícula e o proceso de admisión. Tamén ten a información da 
entidade bancaria e do número de conta para efectuar o pagamento do 
seguro escolar para aquelas persoas obrigadas ao seu pagamento.  

ANTES DO 8 DE SETEMBRO (en agosto a secretaría está pechada) ten que 
achegarse ao centro para entregar a seguinte documentación: 

• Resgardo do pagamento do seguro escolar 
• Fotocopia do DNI 
• Fotocopia da tarxeta sanitaria 

• Autorización alumnado maior de 14 anos 

• 3 fotografías tamaño carnet 
 

 

 



 
 

 

INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS 
PARA ALUMNADO CON PRAZA ADXUDICADA EN CICLOS 

FORMATIVOS NA MODALIDADE DE ADULTOS 

 

Nas datas de cada adxudicación, as persoas a quen lles sexa adxudicada 
algunha praza no réxime de persoas adultas na modalidade presencial ou na 
modalidade a distancia e que estean autenticadas no sistema, poderán: 

 Acudir ao centro no que teñan adxudicada a praza e solicitar a matriculación 
nos módulos adxudicados dentro do prazo de matriculación da correspondente 
adxudicación. 

 Reservar as prazas adxudicadas vía web na aplicación informática 
“Ciclosadmisión”. 

Para reservar prazas vía web, deberase ir á seguinte ligazón: 

www.edu.xunta.es/ciclosadmision 

Só se poderá efectuar a matrícula de aqueles módulos que non coincidan en 
horario, xa que logo a asistencia ás clases é obrigatoria. Polo tanto, antes de 
efectuar a reserva, é imprescindible consultar os horarios de impartición 
dos módulos do ciclo. 

Na modalidade presencial, unha vez reservados os módulos 
adxudicados nos que se quere facer matrícula, será imprescindible 
formalizar a matrícula no centro  

Na modalidade presencial, de non formalizar a matrícula reservada no 
prazo establecido a reserva quedará anulada e os módulos poderán ser 
adxudicados ás persoas da listaxe de espera. 

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

