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Admisión a ciclos de grao medio e de grao 
superior de Formación Profesional 2018-2019 
 
Instrucións sobre o número de postos escolares de 
1º curso do réxime ordinario reservados para persoas 
que repiten 

-Proposta dos centros 
-Validación pola inspección educativa 
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1. Introdución 
Na oferta educativa determínase o número de prazas para cada ciclo formativo. As persoas 
que teñan que repetir o 1º curso dun ciclo no réxime ordinario teñen a praza garantida no 
curso seguinte, sempre que sexa a primeira repetición para ese centro e ciclo. Para tales 
efectos é preciso que este alumnado presente a solicitude de praza no periodo ordinario. 

A aplicación de xestión da admisión “ciclosadmision” permite a verificación polos 
centros educativos do número de prazas de repetidores e a validación das prazas pola 
inspección educativa antes de facer a primeira adxudicación, coa finalidade de aumentar a 
eficiencia na adxudicación de prazas e no emprego dos recursos dispoñibles. 

2. Documento de petición de incremento 
de prazas 
Xúntase un documento en formato editable para a petición de incremento do número de 
prazas ofertadas de 1º curso en función do número de repetidores. Este documento recolle 
tres tipos de petición: 

! Solicitude tipo A. 
– É o caso habitual. O incremento de prazas por repetidores (prazas asumidas) non 

precisa aumento do número de docentes, espazos ou equipamento. 
– Neste caso, non é preciso nin cubrir nin enviar o documento. Cando a inspección 

educativa así o considere, poderá reclamar que sexa cuberto e posto á súa 
disposición no caso de que o número de prazas asumidas sexa inferior ao número de 
prazas de repetidores. 

! Solicitude tipo B. Permite solicitar a asistencia de forma obrigada do alumnado 
repetidor do réxime ordinario ás actividades lectivas dos módulos pendentes de 1º curso 
polo réxime para as persoas adultas deixando as prazas libres para o alumnado de novo 
ingreso.1  

! Solicitude tipo C. Para solicitar o incremento do número de prazas con autorización 
dun desdobre de profesorado nos módulos. Este caso unicamente no suposto de non 
resultar viables as opcións anteriores. 

Nos casos B e C a solicitude tramitarase o antes posible, poñéndose en contacto 
directo a dirección do centro coa inspección educativa e esta coa Subdirección Xeral 
de Formación Profesional e o Servizo de Xestión da Formación Profesional remitindo 

                                                
1 Artigo 4º.6 da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: “De xeito 
excepcional, se o centro ofrece as mesmas ensinanzas no réxime para as persoas adultas en modalidade 

– Cando as necesidades do centro así o requiran, e segundo o criterio da dirección do centro, o alumnado 
repetidor polo réxime ordinario deberá asistir ás ensinanzas polo réxime para as persoas adultas, agás causa 
ou impedimento debidamente xustificados, que resolverá a dirección do centro e con coñecemento da 
inspección educativa. 

– Cando un alumno ou unha alumna con matrícula polo réxime ordinario non poidan asistir a algún 
módulo, a Inspección educativa poderá autorizar a súa asistencia ás ensinanzas polo réxime para as persoas 
adultas. 

En ambos os casos, a avaliación será realizada polo réxime ordinario e, para este fin, o profesor ou a 
profesora do réxime para as persoas adultas incorporaranse á xunta de avaliación como parte integrante do 
equipo docente do ciclo formativo.” 
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a documentación por vía telemática (correo electrónico) e con contacto telefónico previo. 
En todo caso o número de prazas asumidas que debe figurar na aplicación será igual ou 
superior ao número de alumnos que están nesta situación. 

3. Modificación do número de prazas 
Todas as accións e informacións relativas ao número de prazas de cada ciclo están 
dispoñibles na aplicación www.edu.xunta.es/ciclosadmision. É posible acceder desde o 
portal de formación profesional desde o cadro de acceso ás aplicacións FP-acceso 
centros/admisión ciclos. 

Dentro da aplicación na pestana “Oferta”/”Oferta ordinario”/”Mantemento de repetidores” 
ofrécense os seguintes datos: 

! Prazas iniciais: número de prazas iniciais da oferta de cada ciclo. 
! Solicitudes de repetidores: número de solicitudes de repetidores de 1ª vez presentadas. 

! Prazas asumidas:  
– Son o número de prazas de repetidores que non contarán e que se ofrecerán para 

alumnado de novo acceso. Lembremos que non todos os repetidores cursan todos os 
módulos do ciclo, pero que de non ser asumidos detraen prazas completas de novo 
ingreso. 

– Por defecto, as prazas asumidas serán tantas como solicitudes de persoas 
repetidoras. 

! Opcións/modificar: en casos xustificados os centros poderán modificar o número de 
prazas asumidas. Pulsando en modificar accédese a unha pantalla que permite diminuír 
o número de prazas asumidas por repetidores para cada ciclo. Pódese poñer un número 
igual ou menor que o número de solicitudes de repetidores. 

! Opcións/Validar: a inspección educativa correspondente validará o número de prazas 
iniciais e asumidas polo centro educativo. Inicialmente o estado é “Non” ata que a 
inspección valide o número de prazas que pasará a estado ”Si”. 

! Opcións/Ver módulos: accédese a unha pantalla na que se amosan os módulos que 
teñen que cursar os repetidores, o número de repetidores en cada módulo e en 
opcións/detalle pódese consultar as persoas que repiten cada módulo. Esta información 
permite realizar a análise para solicitar a modificación do número de prazas de 
repetidores como se detalla no punto 3.2. 
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3.1 Proceso automático de incremento de prazas 
Unha vez rematado o prazo de admisión de solicitudes e coñecido o número de solicitudes 
de repetidores de primeiro, que teñen a praza garantida, a aplicación incrementará 
automaticamente o número de prazas da oferta de cada ciclo co número de prazas das 
solicitudes de repetidores recibidas. Exemplo: 

! Un ciclo con oferta de 22 prazas e 3 solicitudes de repetidores terá 3 prazas asumidas 
automaticamente de xeito que no proceso de adxudicación asignaranse 22 prazas de 
novo acceso (nos diversos cupos) e 3 prazas extra reservadas para os repetidores. 

As prazas asumidas soamente as poderán ocupar os repetidores, non se adxudicaran máis 
prazas de nova oferta que as asignadas inicialmente ao ciclo aínda que finalmente o 
alumnado repetidor non se matricule tras ser adxudicado. 

Exemplo de información ao final de todo o proceso 

 

3.2 Modificación do número de prazas de repetidores 
No caso de ciclos formativos con solicitudes de repetidores de 1º curso, as direccións dos 
centros educativos, coa axuda dos respectivos departamentos, estudiarán as circunstancias 
do alumnado repetidor. Poden empregar para elo as táboas do documento de petición de 
incremento do número de prazas que se xunta. 

Pódense dar múltiples circunstancias. A continuación expóñense unha serie de 
elementos que convén ter en conta na análise: 

! O abandono medio nos ciclos que oferta o centro unha vez finalizado outubro, sendo xa 
imposible a matrícula de novo alumnado. Globalmente é superior ao 10% polo que ao 
remate do curso hai moitos postos escolares baleiros. Un número de repetidores non 
superior ao 10% das prazas iniciais do ciclo debería asumirse directamente salvo casos 
excepcionais. 

! A maior parte dos repetidores de primeiro teñen que cursar non máis de 2 ou 3 módulos 
quedando o resto sen asistencia de novo alumnado. 

! Se hai un número moi alto de repetidores concentrados en un ou dous módulos. Pódese 
valorar a posibilidade de solicitar autorización de asistencia do alumnado repetidor ás 
actividades lectivas dos módulos pendentes de 1º curso polo réxime de persoas adultas 
ou solicitar a posibilidade dun desdobre para eses módulos concretos. Serían os casos B 
e C do documento de petición de incremento que se xunta e que precisa de autorización 
explícita pola inspección educativa. 
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! O tipo de módulo que repiten. O número máximo de alumnos non é igual de crítico en 
todos os módulos do ciclo. 

! A combinación de módulos que ten o grupo de repetidores. Por exemplo nun ciclo con 
6 repetidores que teñen que cursar módulos distintos, e que non asumiran estas prazas, 
quedaría sen 6 alumnos novos, pero en cada módulo habería ata 5 postos vacantes. 

! Outras circunstancias de impartición, espazo e equipamento propias dos módulos de 
cada ciclo. 
Feita a análise de todas as circunstancias, a dirección determinará cal é o número 

máximo de prazas de repetidores que poden ser asumidos ou se é preciso solicitar un 
desdobre ou autorización para asistir ás actividades lectivas do réxime de persoas adultas. 
En todo caso deberá verificar na aplicación, como se indica no apartado 3, o número de 
prazas de repetidores asumidos e se fora o caso modificalo. 

3.3 Validación pola inspección educativa 
A inspección educativa validará o número de prazas nos días 9 e 10 de xullo. Poderá 
solicitar en calquera momento a documentación e xustificacións que considere oportunas 
sobre as modificacións do número de prazas que fagan os directores dos centros. 

Téñase en conta que o número de prazas debe ser validado nestas datas para que a 
adxudicación de prazas nos ciclos formativos que se publica o día 17 de xullo se poida 
realizar correctamente. 

Durante todo o proceso poderá consultar a situación tal e como se indica no apartado 3. 
A validación realízase, polo inspector/a de cada centro educativo, accedendo a 

aplicación www.edu.xunta.es/ciclosadmision. É posible acceder desde o portal de 
formación profesional desde o cadro de acceso ás aplicacións FP-acceso centros/admisión 
ciclos. 

Dentro da aplicación, na pestana “Oferta”/”Oferta ordinario”/”Validar oferta” premer 
en validar, se os datos do centro son correctos, se non fora así terá que poñerse en contacto 
co centro para resolver as discrepancias ata que os datos sexan os correctos. 

No caso de autorizar a asistencia do alumnado repetidor ás actividades lectivas dos 
módulos pendentes de 1º curso polo réxime de persoas adultas ou excepcionalmente 
autorizar  desdobres a inspección educativa debe remitir o documento de petición de 
incremento de prazas cos casos B ou C á Subdirección Xeral de Formación Profesional, 
Servizo de Xestión da Formación Profesional. Esta remisión deberá ser por vía telemática 
(correo electrónico) e con contacto telefónico previo. En todo caso o número de prazas 
asumidas que debe figurar na aplicación será igual ou superior ao número de alumnos que 
están nesta situación. 

4. Prazos 
! A dirección do centro educativo terá ata os días 4 e 6 de xullo, para modificar, de xeito 

xustificado, o número de prazas asumidas automaticamente. 

! A inspección educativa validará o número de prazas nos días 9 e 10 de xullo. Poderá 
solicitar en calquera momento a documentación e xustificacións que considere 
oportunos sobre as modificacións do número de prazas que fagan os directores dos 
centros. 


