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Instrucións de solicitude de admisión e matrícula para o alumnado do réxime de adultos presencial  

Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado de FP. 

1. Proceso de admisión centralizado na aplicación informática web: 
(https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/ ) 
 

2. Solicitude de participación no proceso:  cubrirá a solicitude utilizando o asistente informático, e xun-
tando a documentación escaneada que se solicite (https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/ ), do 25 
de xuño ao 5 de xullo. 

• Con carácter xeral a validación é automática (non precisa entregala en ningún centro). Conser-
var copia impresa como resgardo. 

• No caso de que se indique no Anexo, deberá validarse nun centro. Xerará un exemplar para o 
centro e un exemplar para o interesado. Presentarase nun centro con oferta de FP coa docu-
mentación requirida. 
 

3. Documentación requirida pola aplicación: Con carácter xeral, DNI e a titulación de acceso indicada na 
solicitude (se presenta certificación académica, deberá constar o pago de taxas do título). Só poderá 
presentar a solicitude de admisión se cumpre os requisitos de acceso no momento da inscrición. 
 

4. De ter que presentar a solicitude: Anexo II (para o centro e para o solicitante) xerado na aplicación, 
xunto coa documentación, na secretaria dun centro de Galicia que oferte FP entre o 25 de xuño e o 5 
de xullo de 2021. Poderá remitila por correo postal certificado en sobre aberto co selo de correos no 
mesmo prazo, e deberá enviar tamén toda a documentación escaneada ao correo electrónico do centro:  
cifp.anxel.casal@edu.xunta.gal 

* Estudos estranxeiros: Deberá marcar o que corresponda no punto 5 da solicitude. Se os estudos 
están homologados co nivel de bacharelato, deberá marcar ademais na aplicación os estudos de 
COU/PREU/Bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes. Se os estudos están homologados 
co nivel da ESO, deberá marcar ademais na aplicación Título da ESO LOE ou LOXSE. 
* No caso de presentar vida laboral, comprobe que está completa. 

 
5. A adxudicación de prazas aparecerá na páxina web: http://www.edu.xunta.gal/fp/ , e na páxina web do 

centro http://www.cifpanxelcasal.gal .  Haberá sucesivas adxudicacións de prazas.  
 

6. Formalización da matrícula, e reserva en caso de adxudicación. De matricularse quedará en listas de 
espera dos módulos do ciclo no que se matricule e que non foran adxudicados. De non matricularse se-
guirase no proceso de adxudicación para os módulos nos que estea en espera. As persoas que reser-
ven módulos e non se matriculen deles no período ordinario deberán formalizar a matrícula antes do 
remate do período extraordinario. A matrícula será SEMPRE PRESENCIAL. Poderá autorizar a algunha 
persoa, neste caso requirirase copia compulsada dos dous DNI (autorizante e autorizado). Consulte o 
horario dos módulos de adultos na web do centro ou taboleiro, non poderá superar as 1000 h, e os mó-
dulos non poderán solaparse máis dun 10%. De preferencia, comece polos módulos do Bloque A. 

 
7. O alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de FCT e/ou o módulo de Proxec-

to, poderá presentar o documento de solicitude e matrícula (Anexo II réxime persoas adultas) dende o 
25 de xuño, e ata 1 mes antes do inicio da FCT (Artigo. 6.5 Orde 28_02_2007). Recoméndase entrega-
la do 15 ao 19 de xullo. 

 

NOTA: En caso de ter que acudir presencialmente á secretaría do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto, solicite cita previa 
na seguinte ligazón: http://cifpanxelcasal.es/citas/ 

mailto:cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/
https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/
http://www.edu.xunta.gal/fp/
http://www.cifpanxelcasal.gal/
http://cifpanxelcasal.es/citas/
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Códigos  Réxime  Adultos. Oferta presencial 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto    15022607 

  ZM19001  COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA (LOXSE) 
 CM0RET    Relacións no entorno de traballo 
 CM0305    Operacións administrativas e documentación sanitaria 
 CM0FOL    Formación e orientación laboral 
 CM0311    Técnicas de axuda odontolóxica 
 CM0308    Promoción da saúde e apoio 

    CM0304    Hixiene no medio hospitalario 
 CM0310    Técnicas básicas de enfermaría 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto     15022607 

  ZMSAN01  EMERXENCIAS SANITARIAS 
 MP0058   Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia 
 MP0054    Dotación sanitaria. 
 MP0061    Anatomofisioloxía e patoloxía básicas 
 MP0052    Mantemento mecánico preventivo do Vehículo-CIFP SOMESO 
 MP0062    Formación e orientación laboral 
 MP0060    Teleemerxencias. 
 MP0055    Atención sanitaria inicial en situacións de Emerx. 

  MP0063    Empresa e iniciativa emprendedora 
 MP0059    Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles 

 MP0056    Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia 

 MP0057    Evacuación e traslado de pacientes 

 MP0053    Loxística sanitaria en emerxencias 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto     15022607 

  ZMSAN022  FARMACIA E PARAFARMACIA 
 MP0099    Disposición e venda de produtos 
 MP0106    Formación e orientación laboral 
 MP0061    Anatomofisioloxía e patoloxía básicas 
 MP0101    Dispensación de produtos farmacéuticos 
 MP0103    Operacións básicas de laboratorio 
 MP0107    Empresa e iniciativa emprendedora 
 MP0020    Primeiros auxilios 
 MP0102    Dispensación de produtos parafarmacéuticos 

  MP0105    Promoción da saúde. 
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 MP0100    Oficina de farmacia 
 MP0104    Formulación maxistral 

 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto     15022607 

  ZSSAN01  AUDIOLOXÍA PROTÉSICA 
 MP0201    Acústica e elementos de protección sonora 
 MP0199    Características anatomosensoriais auditivas 
 MP0205    Audición e comunicación verbal 
 MP0208    Empresa e iniciativa emprendedora 
 MP0204    Atención á persoa hipoacúsica 
 MP0203    Elección e adaptación de próteses auditivas 
 MP0202    Elaboración de moldes e protectores auditivos 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto    15022607 

  ZSSAN08   DOCUMENTACIÓN  E ADMINISTRACIÓN SANITARIA ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
 MP1525    Formación e orientación laboral      
 MP1519    Sistemas de información e clasificación sanitarios      

 MP1517    Extracción de diagnósticos e procedementos    
 MP1516    Terminoloxía clínica e patoloxía     

 MP0649    Ofimática e proceso da información    
 MP1515    Xestión de pacientes   
 MP1518    Arquivamento e documentación sanitaria      
 MP1521    Atención psicosocial ao/á paciente ou á persoa usuaria    

                             

 

 MP1522    Validación e explotación de datos     
 MP1520    Codificación sanitaria      

 MP1526    Empresa e iniciativa emprendedora    

 MP1523    Xestión Administrativa Sanitaria 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto    15022607 

  ZSSANO9  HIXIENE BUCODENTAL 
 MP0731    Estudo da cavidade ora 
 MP0733    Intervención bucodental 
 MP0732    Exploración da cavidade oral 
 MP1370    Fixiopatoloxía xeral 
 MP0739    Formación e orientación laboral 
 MP0734    Epidemioloxía en saúde oral   

 MP0735    Educación para a saúde oral   

 MP0736    Conservadora,periodoncia,cirurxía e implantes    

mailto:cifp.anxel.casal@edu.xunta.es


 
 
 

 
CIFP ANXEL CASAL – MONTE ALTO 
Paseo Marítimo 47; 15002 – A Coruña Tlf. 881960122 

cifp.anxel.casal@edu.xunta.es http://www.cifpanxelcasal.gal  
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 Páxina 4 de 5 
 

 MP0737    Prótese e ortodoncia       

 MP0740    Empresa e iniciativa emprendedora    

 MP0730    Recepción e loxística na clínica dental   

 MP0020    Primeros auxilios  

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto   15022607 

  ZSSAN05  LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO 
 MP1367    Xestións de mostras biolóxicas   
 MP1368    Técnicas xerais de laboratorio    
 MP1370    Fixiopatoloxía xeral    
 MP1372    Técnicas de inmunodiagnóstico  
 MP1376    Formación e Orientación Laboral    
 MP1373    Microbioloxía clínica    

 MP1369    Bioloxía molecular e citoxenética     

 MP1377    Empresa e iniciativa emprendedora     

 MP1374    Técnicas de análise hematolóxica      

 MP1371    Análise bioquímica    

 Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto     15022607 

                              ZMSSC01  ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 MP0212    Características e necesidades das persoas en situación de dependencia. 
  MP0215    Apoio domiciliario. 
 MP0216    Atención sanitaria. 
 MP0218    Formación e orientación laboral 
 MP0831   Teleasistencia 
 MP0020   Primeiros auxilios 
 MP0219   Empresa e iniciativa emprendedora 
 MP0217   Atención hixiénica 
 MP0214   Apoio á comunicación. 
 MP0210   Organización da atención ás persoas en situación de dependencia 

    MP0211    Destrezas sociais 
 MP0213    Atención e apoio psicosocial. 
 Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto    15022607 

  ZSSSC01  EDUCACIÓN INFANTIL 
 MP0017    Habilidades sociais. 
 MP0021    Formación e orientación laboral 
 MP0012    Autonomía persoal e saúde infantil 
 MP0011    Didáctica da Educación Infantil 
 MP0015    Desenvolvemento cognitivo e motor 
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 MP0022    Empresa e iniciativa emprendedora 
 MP0018    Intervención con familias e atención a menores en risco social 

     MP0013    O xogo infantil e a súa metodoloxía 
 MP0014    Expresión e comunicación 
 MP0020    Primeiros auxilios 
 MP0016    Desenvolvemento socioafectivo 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto     15022607 

  ZSSSC04  MEDIACIÓN COMUNICATIVA 
 MP1112    Sensibilización social e participació 
  MP1113    Intervención socioeducativa con persoas xordocegas 

 MP1114    Contexto de mediación comunicativa con persoas xordocegas 

 MP1115    Lingua de signos 

 MP1118    Técnicas de intervención comunicativa 

 MP1120    Formación e orientación laboral 

 MP1116    Ámbitos de aplicación da lingua de signos      
 MP1117    Intervención con persoas con dificultades de comunicación  

 MP1111    Metodoloxía da integración social das persoas con dificultade de comunicación, linguaxe e 
fala  

 MP0343    Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación   

 MP0020    Primeros Auxilios   

 MP0017    Habilidades Sociales   

 MP1121    Empresa e iniciativa emprendedora   

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto     15022607 

  ZSSSCO2  INTEGRACIÓN SOCIAL 
 MP0337    Contexto de Intervención social 

  MP0339    Atención a unidades de convivencia 
 MP0344    Metodoloxía da intervención social 

  MP0338    Inserción sociolaboral 
 MP0346    Formación e Orientación Laboral 
 MP0020    Primeros auxilios 
 MP0017    Habilidades sociais    

 MP0342    Promoción da autonomía persoal  

 MP0343    Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación  

 MP0341    Apoio á intervención educativa    

 MP0340    Mediación comunitaria  

 MP0347    Empresa e iniciativa emprendedora  
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