
  

             

Instrucións do proceso de admisión para  
Cursos especialización 

RD 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do 
sistema educativo. 

 
1. Proceso de admisión centralizado na aplicación informática web 

(https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/ ) 
 

2. Cubrir unha única solicitude na que se poderá optar a dous cursos utilizando o 
asistente informático, e xuntando a documentación escaneada que se solicite, entre o 
23 de xuño e o 5 de xullo de 2022.   

• Con carácter xeral a validación é automática (non precisa entregala en ningún 
centro). Conservar 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 de FP con oferta de cursos de especialización, coa documentación 
requirida. 
 

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude, non se terá en conta ningunha 
petición. 
 

3. De ter que presentar a solicitude: Documento xerado na aplicación, xunto coa 
documentación, na secretaría dun centro de Galicia que oferte cursos de 
especialización, entre o 23 de xuño e o 5 de xullo de 2022. 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 
 

4. Documentación requirida: o asistente informático indica a documentación que é 
necesario presentar cando a Administración non dispoña dela ou non sexa posible a 
súa consulta 

• Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, 
cando non se dispoña de DNI ou NIE. 

• No caso de non ter realizados os estudos ou as probas de acceso no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación, certificación académica requerida para o acceso en 
que conste o expediente académico e o depósito do título. 

• Persoas que teñan recoñecida unha discapacidade: documento de acreditación 
de tal condición, no caso de que non fose recoñecida en Galicia ou cando a 
persoa solicitante non autorice a súa consulta. 

• Deportistas de alto nivel ou rendemento: documento de acreditación desta 
condición 

 
5. As persoas que participen no procedemento de admisión e matrícula para os cursos de 

especialización tamén poderán realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos e a 
FP dual. 
 

6. As persoas admitidas para un curso de especialización quedarán excluídas do proceso 
de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario, no réxime para as persoas adultas  
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e en FP dual. No caso de non seren admitidas (seleccionadas) en ningún curso de 
especialización poderán continuar no proceso de admisión a ciclos formativos e a FP 
dual. 

7. Requisitos dos participantes 

• Estar en posesión da titulación de grao medio ou de grao superior de formación 
profesional establecida no Real Decreto polo que se regula cada curso. No 
caso do Curso de especialización de Cultivos celulares, estar en posesión 
dunha das seguintes titulacións. 

o CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade 

o CSQUI03 Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e 
afíns 

o CSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico 

o CSSAN06 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico 

o CSEA04 Química e saúde ambiental 

8. A publicación de listaxes na páxina web: http://www.edu.xunta.gal/fp/  e na páxina web 
do centro http://www.cifpanxelcasal.gal/  .  

9. O día 20 de xullo publicarase a relación de persoas admitidas e en espera en cada 
curso de especialización. As persoas admitidas deberanse matricular ou renunciar no 
prazo abranguido desde o día 19 ao día 26 de xullo ás 13.00 horas. De non facelo 
perderán os dereitos sobre a matrícula das prazas adxudicadas. 

 

 

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/ 

 
Código  Ciclo. Oferta Cursos especialización 

 

Código do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto     15022607 
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