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5.4 Tramitacións administrativas ao longo do curso 
5.4.1 Anulación de matrícula 

Ao inicio de curso e antes do 31 de outubro pode ocorrer que un alumno ou unha alumna 
presenten a anulación da súa matrícula. Este procedemento pode darse de xeito voluntario 
ou por inasistencia continuada ás clases, tal e como se reflicte no documento de normas de 
funcionamento e estrutura xeral do ciclo formativo (ver modelo III). A anulación de matrí-
cula con anterioridade ao 31 de outubro non consome convocatoria.  

Na normativa actual non existe ningún modelo establecido para este procedemento, po-
lo que neste manual se propoñen os seguintes documentos: 

Modelo VIII: Solicitude de anulación voluntaria de matrícula  Modelo IX: Apercibimento de anulación de matrícula 
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Modelo X: Comunicación de anulación de matrícula  
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5.4.2 Baixa de oficio 
Logo de iniciado o curso académico e a partir do 31 de outubro poderase proceder á trami-
tación da baixa de oficio da matrícula cando algún alumno ou algunha alumna non asistan 
ás clases dun xeito inxustificado. 

Para este fin, establécese un período con carácter continuo superior a 25 días lectivos 
ou ben un período descontinuo superior a 35 días lectivos. 

A baixa de oficio supón a perda da condición de alumno ou alumna do ciclo formativo, 
e consome convocatoria.  

Modelo XI: Apercibimento de baixa de oficio  Modelo XII: Comunicación de baixa de oficio 

  

5.4.3 Renuncia á matrícula 
Coa finalidade de non esgotar as catro convocatorias previstas para cada módulo profesio-
nal, un alumno ou unha alumna poden renunciar á avaliación e á cualificación de todos os 
módulos profesionais, por unha soa vez, por algunha das seguintes circunstancias: 

 Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como 
de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 

 Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous 
meses, nun horario incompatible coas ensinanzas do ciclo formativo. 

 Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo. 

A renuncia á matrícula sempre se deberá xustificar documentalmente e non implica reser-
va de praza para o seguinte curso académico. 
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Modelo XIII: Solicitude de renuncia á matrícula  

 

 

5.4.4 Traslado de matrícula  
A Orde do 5 de xuño de 2007 (DOG do 15 de xuño) pola que se regula o procedemento de 
admisión nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formati-
vos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as per-
soas adultas, establece por traslado de matrícula o procedemento polo que un alumno ou a 
alumna matriculados oficialmente solicitan, antes da finalización do correspondente ano 
académico, cursar as mesmas ensinanzas de formación profesional nun centro educativo 
ou nun réxime diferente daquel en que formalizaran a súa matrícula. 

Unicamente se admitirán as solicitudes de traslado de matrícula que se axusten a algu-
nha das seguintes circunstancias xustificadas documentalmente: 

 Doenza grave de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de 
familiares ata o primeiro grao de consaguinidade ou afinidade. 

 Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous 
meses, que impida cursar de xeito presencial os estudos no centro onde se estea matri-
culado. 

 Desprazamento a diferente localidade do pai, da nai ou da persoa que exerza a titoría 
legal, con quen conviva a persoa solicitante. 

Períodos de denegación do traslado 

Con carácter xeral, non se admitirá ningún traslado durante o período oficial de matricula-
ción, que rematará o 31 de outubro de cada ano, bardante no caso do alumnado procedente 
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doutras comunidades autónomas. Tampouco se tramitarán solicitudes de traslado de ma-
trícula nos dous meses derradeiros do primeiro curso, nin nos dous meses anteriores ao 
inicio do período ordinario de realización do módulo de FCT durante o segundo curso do 
ciclo formativo.  

Unicamente se permitirán traslados de matrícula dentro do mesmo réxime, ou do réxi-
me ordinario ao réxime para as persoas adultas. 

Autorización do traslado de matrícula 

Non procederá en ningún caso a autorización de traslado de matrícula cando o alumno ou 
a alumna teñan perdido o dereito á avaliación continua no centro de orixe. Tampouco será 
de aplicación ao alumnado procedente de renuncia ou que causara baixa no ciclo formati-
vo. Este último, en caso de querer continuar os seus estudos, deberase someter a un novo 
proceso de admisión no curso académico seguinte. 

Procedemento de traslado de matrícula 

O proceso que debe seguir o alumnado e os centros será o seguinte: 

 O alumno ou alumna presentarán a solicitude de traslado no centro onde soliciten ser 
admitidos, e indicarán documentalmente as causas que xustifican a súa petición (ver 
modelo XIV). 

Modelo XIV: Solicitude de traslado de matrícula  
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 De non existiren prazas vacantes ou no caso de que as razóns en que se basee a solici-
tude non sexan as previstas ou non estean debidamente xustificadas, a dirección do cen-
tro resolverá negativamente. En caso contrario, a dirección do centro solicitado requiri-
rá do centro de orixe a seguinte documentación: 
– Certificación académica oficial. 
– Informe de avaliación individualizado, no que deberán constar as cualificacións par-

ciais e as valoracións da aprendizaxe outorgadas ata ese momento á persoa interesa-
da, así como as medidas de reforzo educativo e de flexibilización modular adopta-
das. Este informe será elaborado polo titor ou a titora do ciclo formativo a partir dos 
datos facilitados polo profesorado (ver modelo XVIII). 

– Certificación da dirección do centro de orixe de non ter perdido o dereito á avalia-
ción continua. 

– Relación e seguimento das programacións didácticas dos módulos formativos do 
curso para o que se solicita o traslado. 

 A dirección do centro solicitado resolverá sobre a petición de traslado no prazo máximo 
de 20 días naturais, con base na documentación recibida e no informe elaborado polo 
profesorado-titor do curso correspondente do seu centro, en relación á oportunidade ou 
non da concesión, tendo en conta as programacións didácticas dos módulos dos centros 
de orixe e de destino. O centro enviará copia da solicitude de traslado e da súa resolu-
ción ao Servizo Territorial de Inspección Educativa. 

 Contra esta resolución, a persoa interesada poderá interpor recurso de alzada no prazo 
máximo dun mes ante o xefe ou xefa territorial da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria, quen resolverá, valorando o informe previo do Servizo de Inspec-
ción Educativa. A devandita resolución esgotará a vía administrativa. 

 Ao alumnado que iniciase os estudos en administracións educativas onde a programa-
ción dos módulos estea secuenciada en períodos educativos diferentes aos da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, no caso de resolución positiva da solicitude de traslado, 
confeccionáraselle un horario o máis favorable dentro das posibilidades horarias do 
centro. Esta circunstancia deberase pór en coñecemento do correspondente Servizo Te-
rritorial de Inspección Educativa. Así mesmo, o centro informará estas persoas sobre os 
módulos que teñan pendentes de cursar para a obtención do título e a súa secuencia 
temporal e académica, así como dos módulos que deban ter superado antes da realiza-
ción do módulo de FCT, de ser o caso. 

  


