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Por temas de hixiene, recordamos que ten que vir con máscara ao centro e recomendamos que 

traian un bolígrafo azul para cubrir algunha información no anexo e na folla do centro para 

evitar posibles contaxios. 

ADXUDICACIÓN DE PRAZA: 

As persoas con adxudicación de praza neste centro educativo teñen dúas opcións para 

matricularse (Para ver o calendario premer nesta ligazón): 

1. ENTREGAR PRESENCIALMENTE a seguinte DOCUMENTACIÓN1 na secretaría do 

centro:  

a. DNI do solicitante (o anverso e reverso deberán aparecer na mesma cara do folio) 

b. DNI do/s proxenitor/es no caso dos solicitantes que sexan menores de idade (o 

anverso e reverso, na mesma cara do folio). 

c. No caso de separación ou divorcio, a aceptación da praza e a folla de matrícula do 

centro deberán vir asinadas polos pais do alumnado agás situacións de violencia de 

xénero ou no caso de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo 

a unha delas. Nestes casos, deberán presentar a resolución xudicial correspondente 

para o seu cotexo. 

d. Certificado académico segundo o requisito de acceso ao ciclo formativo solicitado 

(orixinal e fotocopia). 

e. O alumnado estranxeiro deberá entregar a credencial definitiva de homologación 

ou a solicitude de inscrición condicional. 

f. As persoas con discapacidade que opten ás prazas reservadas deberán presentar o 

certificado acreditativo de discapacidade só no caso de non ter sido expedido por 

organismos dependentes da Xunta de Galicia ou cando non se dea o consentimento 

para a súa consulta (orixinal e fotocopia). 

g. Impreso de solicitude (poderán obtela no seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.es/fp ou na secretaría do centro).  

i. Deberá vir asinado polo solicitante e, no caso de ser menor de idade, por un 

dos proxenitores ou representante legal. 

ii. No caso de separación ou divorcio, deberá vir asinado polos dous 

proxenitores ou representantes legais. 

iii. No caso de que a solicitude a entregue unha persoa autorizada, deberá 

entregarse a correspondente autorización do solicitante e a fotocopia do 

DNI/NIE ou pasaporte da persoa autorizada. 

h. Folla de matrícula do centro que deberá vir asinada como se indica no punto 

anterior.  

i. Xustificante do pagamento do seguro escolar (obrigatorio para os menores de 28 de 

idade a data de 31 de decembro do ano en curso). Este xustificante poderá ser 

                                                           
1 Se esta documentación xa foi entregada na secretaría do centro de xeito presencial NON É NECESARIO 

VOLVER ENTREGALO. 
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entregado presencialmente ou no enderezo electrónico 

(secretaria@fillasdemariainmaculadavigo.org) indicando no asunto o curso e os 

dous apelidos e nome do alumnado (Exemplo: 1 AC/APSD/HB/MC – “apelidos e 

nome”).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Empregar o servizo de RESERVA/MATRÍCULA da praza, a través da aplicación 

informática (a documentación indicada no punto 1 poderá ser entregada en setembro de 

xeito presencial). 

 

INFORMACIÓN DE INTERESE: O alumnado pode solicitar unha BOLSA do Ministerio de 

Educación e Formación Profesional para estes estudos na seguinte ligazón: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-

estudiar.html (nos cursos anteriores, os prazos comezaron en agosto e remataron a principios de 

outubro). 

Entidade: //ABANCA 

Titular: RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA - CASA DE VIGO 

Conta bancaria: ES52 2080 5141 3630 0007 0989 

Importe: 1.12 € 
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