
 

ACCESO E ADMISIÓN Á FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
GALICIA PARA O CURSO 2016-2017 

 
 

A Consellería de Educación publicou hai uns días o borrador da Orde 
de admisión a ciclos de Formación Profesional para o curso 
2016/2017.  
 
Temos que esperar a que saia publicado no DOG, pero tendo en conta 
este borrador haberá cambios importantes respecto aos prazos, ao 
procedemento de solicitude, etc.  
 
PRAZOS: 
Os prazos tanto para o réxime de adultos como para o réxime ordinario 
será o seguinte: 
 
 Período Ordinario:  do 25 de xuño ao 31 de xullo. 
 Período Extraordinario: do 1 de setembro ata un mes despois de 
iniciadas as clases en ciclos de FP segundo o calendario da publicado 
pola Consellería.  

 
SOLICITUDE: 
É obrigatoria a solicitude vía web neste curso. 
A solicitude vía web poderase realizar para todos os réximes e graos, 
agás para o segundo curso do réxime ordinario. 
Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un 
impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O 
impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que 
cómpre achegar. 
Esta documentación cos impresos xerados deberá ser  entregada en 
prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos 
formativos de formación profesional.  
Xa non é necesario entregar a solicitude no centro escollido en primeiro 
lugar.  

 

REQUISITOS DE ACCESO: 
Os requisitos académicos para acceder ao Ciclo de Grao Medio, 

podedes atopalos neste enlace: 

http://www.edu.xunta.es/fp/admision-grao-medio. 

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6588
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Os requisitos académicos para acceder ao Ciclo de Grao Superior, 

podedes atopalos neste enlace: 

 http://www.edu.xunta.es/fp/admision-grao-superior 

 

ADMISIÓN DO ALUMNADO QUE PASA A 2º CURSO DUN CICLO: 
 

 O alumnado que pase a 2º  curso no mesmo centro deberá 
entregar a solicitude de reserva de praza para o segundo curso. 

 O alumnado terá dereito a repetir con praza reservada por unha 
vez no mesmo centro no ano seguinte. 

 O alumnado que pase a 2º curso e o que repita 2º  que desexe 
formalizar a matrícula nun centro diferente, deberá presentar no 
novo centro a solicitude de admisión establecida no anexo I. 

 
ALUMNADO QUE ACCEDE POLA COTA DE DISCAPACIDADE: 
 

 O alumnado que opta ás prazas reservadas para persoas con 
discapacidade asistirá a unha reunión individual convocada 
polo Departamento de Orientación do centro educativo que 
solicitase en primeira opción.  

 Será obrigatorio levar o certificado do grao de discapacidade e 
o ditame técnico facultativo á dita reunión e calquera información 
que se considere necesaria.  

 A finalidade da reunión será que a persoa reciba información 
sobre o currículo das ensinanzas solicitadas, en particular sobre 
as dificultades que a consecuencia da discapacidade poidan 
aparecer para a adquisición dos resultados de aprendizaxe do 
ciclo.  

 O Departamento de Orientación emitirá un informe, que 
proporcionará a persoa solicitante, no que constará unha 
orientación específica e se incluirá unha proposta razoada de 
escolarización en función das necesidades da persoa solicitante 
que, de ser o caso, poderá modificar a súa solicitude.  

 De ser necesario poderase contar coa axuda do equipo de 
orientación específico da provincia.  

 Poderanse solicitar informes dos membros da inspección médica 
de cada delegación para valorar as solicitudes do alumnado con 
discapacidade e as posibles limitacións para poderen cursar con 
aproveitamento as ensinanzas. 

http://www.edu.xunta.es/fp/admision-grao-superior


 
MATRICULA E RENUNCIA: 
 

 As persoas con praza adxudicada en cada fase do proceso teñen 
a obriga de matricularse nos prazos que se indiquen. 

 No 1º curso do réxime ordinario, quen non fose admitido na praza 
solicitada en primeiro lugar poderá renunciar á praza outorgada 
nos mesmos prazos establecidos para a matrícula. Esta renuncia 
implica tamén desistir de todas as demais prazas solicitadas en 
opcións de menor preferencia a esa, permanecendo nas listas de 
espera das opcións con maior prioridade. 

 

MÁIS INFORMACIÓN: 

 

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

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6588 
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