PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA DE CICLOS FORMATIVOS + FCT

CURSO 2020/2021
O ALUMNADO TERÁ QUE CONSULTAR AS SEGUINTES PÁXINAS WEB:

www.edu.xunta.es/fp e www.cipfasmercedes.org
ALUMNADO DE NOVO INGRESO
Terán que formalizar a preinscrición e posterior matrícula en tempo e forma, de acordo cos
prazos do proceso de admisión publicados pola Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa.
A preinscrición realízase a través da paxina web, na seguinte ligazón:

www.edu.xunta.es/ciclosadmision
ALUMNADO QUE PROMOCIONA AO CURSO SEGUINTE (DE 1º A 2º CURSO)
Terán que agardar ata o día da publicación das notas en Abalar para facer a preinscrición, que
xa terá validez como matrícula para o vindeiro ano. Para a recollida dos correspondentes
impresos, deberase pasar pola conserxería do centro dende o día 29 de xuño ata o 8 de xullo ás
13:00 h. en horario de 9:00 h. a 14:00 h.
Os menores de 28 anos terán, ademais, que presentar resgardo do seguro escolar, que
previamente aboarán en calquera entidade de Abanca, na seguinte conta de ingreso:
IBAN ES 32 2080 0162 34 3040003582.
Realizados estes trámites, considérase que a praza queda reservada para o vindeiro curso, sen
necesidade de formalizar unha posterior matrícula.
O alumnado de ciclos modulares para adultos, tanto presenciais como a distancia, teñen que
realizar a preinscrición na páxina web arriba indicada (ciclos admisión) e posteriormente
formalizar a matrícula nos prazos correspondentes.

ALUMNADO QUE NON PROMOCIONA (REPETIDORES/AS)
Alumnado que repite o primeiro curso: teñen que realizar a preinscrición na páxina web (ciclos
admisión).
Posteriormente formalizarán a matrícula no centro e nos prazos correspondentes.
Alumnado que repite o segundo curso: seguirán as mesmas instrucións relativa ao alumnado
que promociona de primeiro para segundo.

ALUMNADO QUE SE MATRICULE PARA FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABALLO (FCT)
Terán que preinscribirse no prazo correspondente (un mes antes da formalización da FCT).
Utilizarán o modelo de matrícula, poñendo nun lugar visible da instancia (parte superior dereita)
“FCT”.
O alumnado que se preinscriba para a realización da FCT, non terá que aboar ningún tipo de
seguro escolar, independentemente da súa idade, estando cubertos de calquera continxencia
pola mutua correspondente.
É responsabilidade do alumnado a correcta formalización da matrícula, así como todo o
referente ao proceso selectivo.
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