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Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
Admisión a ciclos formativos de formación profesional 2021-2022

Cronograma do proceso de admisión nos centros
- Réxime ordinario e réxime para as persoas adultas
- FP dual e Cursos de especialización
Período ordinario de admisión
Data

Réxime ordinario e para Réxime ordinario e para
FP Dual
persoas adultas Grao Medio
persoas adultas Grao Superior

Luns 21 de xuño

Carga de bloques horarios de Carga de bloques horarios de
módulos no réxime para persoas módulos no réxime para persoas
adultas
adultas

Martes 22

Carga de bloques horarios de Carga de bloques horarios de
módulos no réxime para persoas módulos no réxime para persoas
adultas
adultas

Mércores 23

Carga de bloques horarios de Carga de bloques horarios de
módulos no réxime para persoas módulos no réxime para persoas
adultas
adultas

Curso especialización

Xoves 24
Presentación de solicitudes*

Presentación de solicitudes*

Presentación
solicitudes

de Presentación
solicitudes

de

Luns 28

Presentación de solicitudes*

Presentación de solicitudes*

Presentación
solicitudes

de Presentación
solicitudes

de

Martes 29

Presentación de solicitudes*

Presentación de solicitudes*

Presentación
solicitudes

de Presentación
solicitudes

de

Mércores 30

Presentación de solicitudes*

Presentación de solicitudes*

Presentación
solicitudes

de Presentación
solicitudes

de

Xoves 1 de xullo

Presentación de solicitudes*

Presentación de solicitudes*

Presentación
solicitudes

de Presentación
solicitudes

de

Presentación de solicitudes*

Presentación de solicitudes*

Presentación
de
Presentación
solicitudes remata ás
solicitudes
13:00 horas.

Venres 25
Sábado 26
Domingo 27

Venres 2

de

Peche da carga de
solicitudes na aplicación
ás 14:00 horas

Sábado 3
Domingo 4

Luns 5

Presentación
de
Presentación de solicitudes* Presentación de solicitudes* Publicación da listaxe
solicitudes, remata ás
remata ás 13:00 horas.
remata ás 13:00 horas.
provisional de solicitudes
13:00 horas.
Reclamación á listaxe Peche da carga de
Peche da carga de solicitudes na Peche da carga de solicitudes na
provisional desde as solicitudes na aplicación
aplicación ás 14:00 horas
aplicación ás 14:00 horas
9:00 horas
ás 14:00 horas
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Repetidores non asumidos,
solicitude dirección do centro na
aplicación

Martes 6

Data límite para a carga do
informe de escolarización por
discapacidades, remata ás 14:00
horas

Data límite para a carga do
informe de escolarización por Reclamación á listaxe
discapacidades, remata ás 14:00 provisional
horas

Matrícula en XADE de alumnado Matrícula en XADE de alumnado
de 2º curso con praza reservada de 2º curso con praza reservada
(garantida)*
(garantida)*
Repetidores non asumidos, Repetidores non asumidos, Reclamación á listaxe Publicación da listaxe
solicitude dirección do centro na solicitude dirección do centro na provisional, remata ás provisional
de
aplicación
aplicación
13:00 horas
solicitudes
Mércores 7

Xoves 8

Peche da carga de
Matrícula en XADE de alumnado Matrícula en XADE de alumnado
Reclamación á listaxe
reclamacións
na
de 2º curso con praza reservada de 2º curso con praza reservada
provisional desde as
aplicación ata as 14:00
(garantida)*
(garantida)*
9:00 horas
horas
Repetidores non asumidos, Repetidores non asumidos,
Publicación da listaxe Reclamación á listaxe
solicitude dirección do centro na solicitude dirección do centro na
definitiva de solicitudes provisional
aplicación
aplicación
Período de selección da
entidade colaboradora
Repetidores non asumidos, Repetidores non asumidos,
Reclamación á listaxe
Período de selección da
resolución
da
inspección resolución
da
inspección
provisional, remata ás
entidade colaboradora
educativa na aplicación
educativa na aplicación
13:00 horas

Venres 9

Peche da carga de
reclamacións
na
aplicación ata as 14:00
horas

Sábado 10
Domingo 11
Publicación da listaxe provisional Publicación da listaxe provisional Período de selección da
de solicitudes
de solicitudes
entidade colaboradora
Luns 12

Reclamación á listaxe provisional Reclamación á listaxe provisional
desde as 9:00 horas
desde as 9:00 horas
Repetidores non asumidos, Repetidores non asumidos,
resolución
da
inspección resolución
da
inspección
educativa na aplicación
educativa na aplicación
Período de selección da
entidade colaboradora

Martes 13

Reclamación á listaxe provisional Reclamación á listaxe provisional

Mércores 14

Período de selección da
Reclamación á listaxe provisional Reclamación á listaxe provisional
entidade colaboradora,
ata as 13:00 horas
ata as 13:00 horas
remata ás 12:00 horas
Peche da carga de datos
Peche da carga de reclamacións Peche da carga de reclamacións
de matrículas en XADE
na aplicación ata as 14:00 horas na aplicación ata as 14:00 horas
ata as 14:00 horas

Xoves 15
Publicación
adxudicación
Venres 16

da

Matriculación
da
adxudicación desde as
9:00 h
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Sábado 17
Domingo 18
Matriculación
adxudicación

Luns 19

da

Publicación da listaxe definitiva Publicación da listaxe definitiva Matriculación
de solicitudes
de solicitudes
adxudicación
Martes 20

Publicación da 1ª adxudicación
Matriculación 1ª
desde as 9:00 h

da Publicación da listaxe
definitiva de solicitudes
Publicación
adxudicación

Publicación da 1ª adxudicación

da

1ª

Matriculación
1ª
adxudicación desde as
9:00 h

adxudicación Matriculación 1ª adxudicación
desde as 9:00 h

Mércores 21

Matriculación 1ª adxudicación

Matriculación 1ª adxudicación

Matriculación
adxudicación

da Matriculación
adxudicación

da

Xoves 22

Matriculación 1ª adxudicación

Matriculación 1ª adxudicación

Matriculación
adxudicación

da Matriculación
adxudicación

da

Matriculación 1ª adxudicación

Matriculación 1ª adxudicación

Matriculación
adxudicación
13:00 horas

Venres 23

ata

da
Matriculación
as
adxudicación

da

Peche da carga de datos
de matrículas en XADE
ata as 14:00 horas

Sábado 24
Domingo 25

Luns 26

Matriculación 1ª adxudicación ata Matriculación 1ª adxudicación ata
as 13:00 horas
as 13:00 horas

Matriculación
adxudicación
13:00 horas

Peche da carga de datos de Peche da carga de datos de
matrículas en XADE ata as 14:00 matrículas en XADE ata as 14:00
horas
horas

Peche da carga de
datos de matrículas en
XADE ata as 14:00
horas

Publicación da 2ª adxudicación

Adxudicación
continuada desde as
9:00 horas

ata

da
as

Martes 27
Publicación da 2ª adxudicación

Mércores 28
Matriculación 2ª adxudicación Matriculación 2ª adxudicación
desde as 9:00 horas
desde as 9:00 horas
Xoves 29

Venres 30

Matriculación 2ª adxudicación

Matriculación 2ª adxudicación

Adxudicación
continuada

Matriculación 2ª adxudicación ata Matriculación 2ª adxudicación ata
as 13:00 horas
as 13:00 horas

Adxudicación
continuada ata as 13:00
horas

Peche da carga de datos de Peche da carga de datos de
matrículas en XADE ata as 14:00 matrículas en XADE ata as 14:00
horas
horas

Peche da carga de
datos de matrículas en
XADE ata as 14:00
horas

*Nota. No caso do alumnado con reserva de praza en 2º curso do réxime ordinario, o periodo de solicitude e matrícula será o mesmo. Os
centros terán ata o 7 de xullo para efectuar a matrícula en XADE.
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Período extraordinario de admisión
Data

Réxime ordinario e para persoas adultas Réxime ordinario e para persoas adultas Grao
Grao Medio
Superior

Mércores 1 de setembro

Presentación de solicitudes desde as 9:00 horas

Xoves 2 de setembro

Publicación da 1ª adxudicación*

Publicación da 1ª adxudicación*

*Realizase sobre as listaxes de espera do período ordinario.

*Realizase sobre as listaxes de espera do período ordinario.

Presentación de solicitudes
Matriculación 1ª adxudicación desde as 9:00
Matriculación 1ª adxudicación desde as 9:00 horas
horas

Venres 3

Matriculación 1ª adxudicación

Matriculación 1ª adxudicación

Presentación de solicitudes

Sábado 4
Domingo 5
Matriculación 1ª adxudicación ata as 13:00 horas Matriculación 1ª adxudicación ata as 13:00 horas
Luns 6

Presentación de solicitudes
Peche da carga de datos de matrículas en XADE Peche da carga de datos de matrículas en XADE
ás 14:00 horas
ás 14:00 horas

Martes 7

Presentación de solicitudes

Mércores 8

Presentación de solicitudes
Presentación de solicitudes ata as 13:00 horas

Xoves 9

Venres 10

Peche da carga de solicitudes na aplicación ata
as 14:00 horas
Data límite para a carga do informe de
escolarización ata as 11:00 horas
Data límite da matrícula das reservas en adultos,
ata as 13:00 horas

Sábado 11
Domingo 12
Luns 13
Publicación da listaxe provisional de solicitudes
Martes 14

Reclamación á listaxe provisional desde as 9:00
horas

Mércores 15

Reclamación á listaxe provisional

Xoves 16

Venres 17
Sábado 18
Domingo 19
Luns 20

Reclamación á listaxe provisional ata as 13:00
horas
Peche da carga de reclamacións na aplicación
ata as 14:00 horas
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Publicación da listaxe definitiva de solicitudes
Publicación da 2ª adxudicación

Martes 21

Matriculación 2ª adxudicación desde as 9:00
horas
Mércores 22

Matriculación 2ª adxudicación

Xoves 23

Matriculación 2ª adxudicación
Matriculación 2ª adxudicación ata as 13:00 horas

Venres 24

Peche da carga de datos de matrículas en XADE
ata as 14:00 horas

Período de solicitude de matrícula simultánea
Presentación de solicitudes*

Ás 9:00 horas do 28 de setembro ao 1 de outubro ás 13.00 horas

*Sempre que existan prazas dispoñibles.

Data límite para a carga na aplicación

1 de outubro ás 14:00 horas

Data límite para a carga das autorizacións pola Inspección

4 de outubro ás 14:00 horas

Matriculación*

Ás 9:00 horas do 5 de outubro ao 8 de outubro ás 13.00 horas

*Sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa.

Outras accións
Adxudicación continuada (chamamento)
Oferta das prazas vacantes dos módulos de
réxime ordinario para o réxime para as
persoas adultas.

Grao medio

Grao superior

Ás 9:00 horas do 28 de setembro ao 1 de outubro Ás 9:00 horas do 8 de setembro ao 24 ás 13.00
ás 13.00 horas
horas
Ás 9:00 horas do 5 ao 8 de outubro ás 13.00 horas

