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1. Introdución 
Na aplicación Ciclosadmisión existía un procedemento coa finalidade de que non ocupase 

praza o alumnado do réxime para as persoas adultas que estivese en situación de poder va-

lidar módulos ou de trasladar a cualificación do mesmo módulo xa superado noutro ciclo. 

Este procedemento tiña un carácter transitorio en tanto que se desenvolvía unha funciona-

lidade en XADE que permitise o rexistro destas matrículas sen afectar o número de prazas 

ofertadas no proceso de admisión. Deste xeito estas matrículas terían un efecto administra-

tivo no expediente, pero o alumnado non tería que cursar os módulos nos que solicita vali-

dación ou traslado de cualificación. 

Por este motivo, o día 16/07/2018 publicouse unha nova no inicio da aplicación Ciclo-

sadmisión co seguinte texto: 

"O alumnado do réxime para as persoas adultas que estea en situación de validar módu-

los que oferte o centro, ben pola transición LOXSE-LOE, LOE-LOE ou ben por acredita-

ción de competencias, co fin de non ocupar praza, non será preciso que solicite a preins-

crición nestes módulos. No caso de que fose adxudicado nun módulo no que solicita vali-

dación nas condicións anteriores, non se realizará a matrícula en XADE polo centro. 

A finais de setembro, daranse as instrucións precisas para que os centros poidan reali-

zar as matrículas deses módulos validados cun procedemento máis simplificado." 

Desde o día 28 de setembro, esta funcionalidade está dispoñible en XADE dentro das 

funcións de matrícula coa denominación de "Módulos administrativos". 

2. Finalidade 
A función de matrícula en "Módulos administrativos" ten aplicación exclusivamente para 

alumnado do réxime de persoas adultas en modalidade presencial ou en modalidade a dis-

tancia e semipresencial. No primeiro curso do réxime ordinario non é aplicable este siste-

ma, xa que a validación ou o traslado de cualificacións de módulos superados noutro ciclo 

xa está funcionando de xeito correcto porque, o alumnado está matriculado de todos os 

módulos do curso. 

 Situacións nas que se pode aplicar a función de matrícula en "Módulos administrati-

vos": 

– Alumnado do réxime para as persoas adultas que estea en situación de validar 

módulos, ben pola transición LOXSE-LOE, LOE-LOE ou ben por acreditación de 

competencias (en xeral as validacións que son competencia da dirección do centro 

ou para rexistrar validacións xa resoltas previamente polo ministerio). 

– Alumnado do réxime para as persoas adultas que ten módulos do ciclo xa supe-

rados noutro ciclo LOE coa finalidade de trasladar a cualificación xa obtida. 

– Alumnado do réxime para as persoas adultas que estea en situación de poder 

acceder á FCT tras validar módulos (só no caso de validacións que sexan compe-

tencia da dirección do centro ou validacións xa resoltas polo ministerio) ou por ter 

superados os mesmos módulos (co mesmo código e nome) noutro ciclo LOE. Este 

procedemento permite desenvolver o establecido na disposición quinta, “Valida-

cións e exencións de módulos profesionais”, apartados 15, 16 e 17 da Resolución do 

24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e In-

novación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos 

formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018-2019 

(DOG do 7 de agosto). 
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Esta nova funcionalidade permite matricular para validar ou para trasladar a cualificación 

en calquera módulo do ciclo sempre que o centro oferte o ciclo no réxime para as persoas 

adultas. A funcionalidade está dispoñible incluso no caso de oferta parcial nos módulos do 

ciclo que ese ano non se ofertan no centro. 

3. Procedemento 
Logo de resoltas as validacións pola dirección do centro ou comprobado que xa existen 

módulos do ciclo superados noutro ciclo LOE poderase proceder a realizar a matrícula en 

"Módulos administrativos" en XADE, para o que se realizarán os seguintes pasos: 

 Na función de matrícula, despois de seleccionado o alumnado por DNI e rexistrados os 

datos persoais e dos responsables, na pestana de configuración da matrícula, seleccio-

naranse os módulos para matricular e marcaranse como administrativos no recadro de 

verificación habilitado “Adm” e premerase en aceptar a matrícula. 
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 Logo de aceptar a matrícula, pasaremos á pestana “Módulos administrativos”, onde 

quedarán recollidos ou ben coas súas cualificacións trasladadas ou ben para marcar as 

validacións que procedan. 

 

Para rematar, hai que lembrar que esta funcionalidade non substitúe en ningún caso os re-

xistros que é necesario realizar a través do "histórico" en XADE, como os expedientes de 

fóra da comunidade ou de centros privados que non teñen acceso a XADE. 

No caso de detectar calquera anomalía de funcionamento ou no caso de dúbidas, non 

realice accións no sistema informático e consulte con: 

 

 UAC 

– Teléfono: 881 997 701 

– Correo electrónico: uac@edu.xunta.es 

 

 Servizo de Xestión da Formación Profesional. 

– Teléfonos: 881 997 408 e 881 997 407 

– Correo electrónico: admision.ciclos@edu.xunta.es 

mailto:admision.ciclos@edu.xunta.es

