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INSTRUCIÓNS MATRÍCULA DISTANCIA
Pódese elexir unha destas opción:

POSIBILIDADE DE RESERVA WEB:
Os usuarios identificados no sistema de admisión poderán reservar vía web a matrícula nas
prazas nas que obteñan adxudicación, e formalizar a matrícula no centro do 17 ao 31 de
xullo, e do 3 ao 12 de setembro.

MATRÍCULA WEB:
1. Acceder cos datos de identificación (DOI) e o código alfanumérico de solicitude
de adxudicación, e formalizar a matricula.
2. Entregar a seguinte documentación na secretaría do centro ANTES DO 31 de
agosto:
a. Resgardo da solicitude de matrícula obtido en “ciclosadmision”
b. DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.
c. Titulación de acceso indicada na solicitude. Título ou certificación
académica onde conste o pago de taxas. Orixinal e copia (se non foi
presentada neste centro coa solicitude)
d. Carné escolar debidamente cuberto e coa foto pegada para selar
(recoller na conserxería).
e. 3 fotos co nome e ciclo escrito por detrás
f. Os menores de 28 anos : Resgardo do abono na conta de ABANCA nº: ES242080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 €.
g. O maiores de 27 fotocopia da tarxeta sanitaria.

MATRÍCULA PRESENCIAL:
1. Obter o impreso de solicitude de matrícula (réxime ordinario) de
(http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/), que asinará e entregará no centro no que
fose admitido no prazo da adxudicación correspondente que figura no
calendario.
2. Presentar por duplicado, para conservar unha copia como xustificante.
3. Entregar a seguinte documentación na secretaría do centro no prazo da
adxudicación correspondente:
a. DNI/NIE/Pasaporte, orixinal e copia, e non caducado.
b. Titulación de acceso indicada na solicitude. Título ou certificación académica
onde conste o pago de taxas. Orixinal e copia (se non foi presentada neste
centro coa solicitude)
c. Carné escolar debidamente cuberto e coa foto pegada para selar (recoller na
conserxería).
d. 3 fotos co nome e ciclo escrito por detrás
e. Os menores de 28 anos : Resgardo do abono na conta de ABANCA nº: ES242080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 €.
f. O maiores de 27 fotocopia da tarxeta sanitaria.

