IES FERNANDO WIRTZ SUÁREZ
Rúa Caballeros, 1 15006 A Coruña - Telf. 881 960 260
www.fernandowirtz.com - ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es

INFORMACIÓN FINAL DE CURSO ALUMNADO CICLOS ADULTOS
PRESENCIAL E DISTANCIA
Entrega de cualificacións: Publicadas en abalar a partir do 23 de xuño.
Consultas co profesorado: venres 25 e luns 28 de xuño de 18:00 a 20:00
Reclamacións por escrito: venres 25 e luns 28 de xuño de 09:00 a 14:00 na secretaría

Instrucións para realizar a matricula para o Curso 2021-22
(Excepto só FCT e/ou Proxecto)
Seguirán o procedemento CENTRALIZADO que pode consultarse na nosa web. Teñen que solicitar admisión
entre o 25 de xuño e o 5 de xullo as 13:00, consultar os listaxes de admisión e matricularse no período
publicado.
IMPORTANTE: Primeiro se solicita admisión e logo de saír as listaxes de adxudicación faise a matrícula entre o
20 e o 26 de xullo as 13:00 horas.
O proceso faise a través da web http://edu.xunta.es/ciclosadmision e é posible que non teñan que vir o
centro a presentar documentación.

Alumnos con só FCT e/ou Proxecto
A solicitude e matriculación na FCT e/ou Proxecto non se fai por medio do proceso centralizado senón
directamente no centro. O impreso estará dispoñible na web do centro. O prazo vai do 1 ao 10 de setembro
as 13:00 horas.
Co fin de evitar aglomeracións na secretaría do centro pódese optar polas seguintes opcións:


Enviar a documentación por correo electrónico entre o 1 e o 10 de setembro as 13:00 horas a
seguinte dirección: matriculaciclos@fernandowirtz.com Este envío só será válido si se efectúa
dende unha conta dun titor legal (pai/nai) ou do alumno en caso dos maiores de idade que figure na
matrícula do curso actual.



Acudir á secretaría do centro entre o 1 e o 10 de setembro as 13:00 horas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:






Impreso de matrícula debidamente cumprimentado (dispoñible na web). É moi importante non
deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como os correos electrónicos.
Marcar claramente cun X os campos de elección.
Os alumnos menores de 28 anos, aboar na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-1430-4000-6317 a
cantidade de 1,12 € antes de formalizar a matrícula enviando ou entregando o resgardo xustificativo
do ingreso. No concepto figurará: "NOME DO ALUMNO/A. Seguro Escolar".
Fotocopia do DNI.

