
 

 

Curso 2020/2021 

˗ Réxime Modular distancia (agás FCT e 

PROXECTO) 

˗ Réxime Modular presencial (agás FCT e 

PROXECTO) 

˗ Réxime Ordinario: 

Para:  

o Alumnado que se matricula por primeira 
vez 

o Alumnado que REPITE PRIMEIRO CURSO 

 

 PREINSCRIPCIÓN (VÍA WEB) 

25 de xuño ó 8 de xullo ás 13 horas 

 MATRÍCULA PRESENCIAL OU CON 
RESERVA 

1ª adxudicación: do 21 ó 27 de xullo ás 13:00 horas. 

2ª adxudicación: do 29 ó 31 de xullo ás 13 horas. 

IMPORTANTE: De non efectuar a 

matrícula no prazo correspondente á praza 

adxudicada perderá o dereito a súa praza e só 

poderá matricularse no caso de existir 

vacantes. 

 



 

 

Curso 2020/2021 

Para: 
˗ Alumnado que opte por cambiar de ciclo no rexime 

ordinario (de 1º Administración e Finanzas a 2º 
Asistencia á dirección ou de 1º Asistencia á 
dirección a 2º Administración e finanzas) 

˗ Alumnado que solicite praza para cambiar do rexime 
módular ao 2º ordinario 

˗ Alumnado que proceda de outros centros que 
desexe solicitar praza para segundo curso de 
ordinario ou FCT e/ou PROXECTO (DEBE ACHEGAR 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS) 

˗ NON VÁLIDO PARA ALUMNADO QUE REPITE 
PRIMEIRO CURSO 

 

PREINSCRIPCIÓN (WEB OU 

PRESENCIAL) 

25 de xuño ó 8 de xullo ás 13 horas 

 

MATRÍCULA PRESENCIAL 
(consultar lista de admitidos na secretaría 
do centro) 

 

Do 21 ó 27 de xullo ás 13:00 horas. 

 



 

 

 

Curso 2020/2021 

 

 Alumnado de primeiro curso que 
promociona dentro do mesmo ciclo. 

 Alumnado de segundo ano que repite 
módulos. 

 Alumnado de réxime ordinario, modular 
presencial e modular distancia, que vai 
realizar os módulos de FCT e/ou 
PROXECTO en setembro-decembro 

 
 

PREINSCRIPCIÓN E MATRÍCULA  

 
 

Do 25 de xuño ó 8 de xullo  

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUCCIÓNS PARA A MATRÍCULA 

 

Documentación: 
1. Impreso de matrícula que corresponda:  

 Anexo I (Empregar só para admisión ao segundo curso do réxime 

ordinario ou para o caso de solicitude de matrícula en prazas liberadas) 

 Anexo II (Empregar só para a matrícula de FCT e/ou proxecto polo 

réxime para as persoas adultas ou para o caso de solicitude de matrícula 
en módulos con prazas liberadas) 

2. Resgardo bancario de pago do seguro escolar (só 
menores de 28 anos). Datos para o ingreso: 

Nº de conta: ES64 2080 5260 7630 4002 8027 

Importe: 1,12€ 

Concepto: Seguro Escolar 

3. Fotocopia do DNI 

 

Presentación: 

 
 Farase preferentemente a través do seguinte correo 
electrónico: secretaria@cifpportovello.com, cada 
documento nun ficheiro separado e indicando no asunto:  

Formalización matrícula 2020/2021 

 Tamén poderá presentarse presencialmente pol@ 
interesad@ ou outra persoa DEBIDAMENTE 
AUTORIZADA. 

 

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8211
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8212
https://be.abanca.com/BEPRJ001/jsp/SECURE_login_es_step1.faces?_flowExecutionKey=_c5386C735-6F8F-E9CA-9304-1D44C10B03C9_k79F031BF-BD10-D867-BDD5-D36F261F3E0D
mailto:secretaria@cifpportovello.com

