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MATRÍCULA  
CICLOS FORMATIVOS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE  

FOTOGRAFÍA, TÉC. ESCULTÓRICAS, XOIARÍA E TALLER DE DOURADO 
 
 
O alumnado soamente poderá realizar UNHA MATRÍCULA na aplicación web. 
Aviso: Os horarios e docentes asignados aos módulos son os correspendentes a este curso e poden non coincidir 
cos do próximo curso. 
 

INSTRUCIÓNS DO PROCESO DE MATRÍCULA 
O proceso de MATRÍCULA comenzará ao premer no enlace da páxina web do centro a partir da data sinalada na 
nosa web. 
www.easd.es > Secretaría > Acceso> Matrícula Telemática Ciclos Superiores Ensinanzas Profesionais > (Especialidade) 
 
Paso 1: Leer as instruccións e premer no botón Teño leido as instruccións. Realizar unha nova matrícula. 
 

 
 
Paso 2: Seleccionades as vosas ensinanzas e marcades según o caso: 

1- Se promocionades dende primeiro con todo aprobado marcades tódolos módulos de segundo  
2- Se promocionades con 50% dos módulos de primeiro pendentes (este curso excepcionalmente flexibilízase 

dende o 25% ao 50% polo COVID) marcades tódolos módulos de segundo curso + os 2 ou 3 que vos 
quedaran pendentes de primeiro, de ser o caso. Salvo que teñades pendente un módulo chave, neste caso 
teredes que facer 1º novamente. 

3- Se non promocionades por non ter superado mais do 50% dos módulos de primeiro ou por ter suspenso un 
módulo chave de segundo, os módulos pendentes aparacen marcados por defecto e non seleccionades 
ningún módulo de segundo.  

4- Se tendes que matricularvos das Prácticas e do Proxecto Integrado/Final por telo deixado debido ao COVID 
vos matriculades únicamente neses módulos. (mais adiante seleccionaredes nos seguintes pasos o grupo 
extraordinario de Decembro). 

5- Pulsades Continuar  
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Paso 3: Recoñecemento de créditos. Si non ides solicitar ningún reconocimento de créditos pulsades Continuar. 

Paso 3: Si ides solicitar o recoñecemento de créditos dalgunha disciplina tendes que marcalo na casilla de estado 
da asignatura e darlle a Continuar. Si ides solicitar o recoñecemento de FOL por ter aprobado noutro ciclo de artes 
facedes a solicitude de recoñecemento na secretaría do centro tras rematar o proceso de matrícula na aplicación. Se 
se trata doutro(s) módulos teredes que ir á páxina do ministerio e facer os trámites da solicitude. E importante que 
lembredes informarnos da solicitude que tendes presentado, así como da resposta do ministerio, presentando o 
resgardo da solicitude de recoñecemento xunto cos documentos da matrícula no correo: matriculaciclos@easd.es 
 

 
 
Paso 4: Seleccionades o mesmo grupo no que cursasteis primeiro (aclaración: se tentarán manter os grupos. Pero 
pode ser que si os grupos quedan descompensados se traslade alumnado dun grupo a outro para igualar os ratios e 
ter unha mellor formación). Lembrade que os que teñades renunciado ao proxecto integrado/final e as prácticas 
polo COVID seleccionades no grupo do proxecto o grupo Conv. Extraordinaria_Decembro. Para continuar 
pulsades Seleccionar grupos. 
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Paso 5: Si sodes menores de 27 anos, seleccionades pago externo 100% do 1,12€ do seguro escolar e pulsades 
Continuar. 
 

 
 
Paso 5:  Pantalla de revisión dos datos da inscripción. Si todo é correcto pulsades Confirmar matrícula. Si non é 
correcto podedes voltar atrás e arranxar as escollas anteriores. Se non podedes cambiar as escollas non vos 
preocupedes, teredes que enviarnos un mail ao correo matriculaciclos@easd.es e veremos a situación da vosa 
matrícula e tentaremos arranxala e aclararvos o que pasa o antes posible. Pero ninguén quedará sen matricular. 
 

 
 
Paso 6: Si non tendes ningún problema vos aparecerá unha ventana coa información da vosa matrícula. (Importante: 
Recordade que os horarios e docentes que saen corresponden a este curso e poden variar o próximo). Chegados a 
éste punto se todo está correcto pulsades Confirmar matrícula. 
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Paso 7: Pago do seguro escolar. Si sodes menores de 27 anos, descargades o Documento de pago do seguro 
escolar onde tendes a información de como facelo pago (teredes que realizar o ingreso de 1,12€ na conta de 
ABANCA ES64 2080-0300-8630-4010 2586 . Poñer en concepto:  Seguro Escolar + Nome e Apelidos + estudos que 
realizades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 8: Descargar o resgardo da solicitude provisional de matrícula na secretaría virtual. Entrades co voso 
usuario e contrasinal, e descargades unha copia da mesma premendo no enlace Listados: Resgardo de matrícula 
 

 
 
 
Paso 11: Para finalizar o proceso teredes que enviar todos os xustificantes de pago do banco e tamén o modelo 
de solicitude de recoñecemento de créditos (de ser o caso) por correo electrónico.  
Tendes que enviar a seguinte documentación nun único mail á dirección de correo: 
matriculaciclos@easd.es 
 

1- Xustificante de ter aboado o seguro escolar (resgardo bancario). 
2- Documento de resgardo de matrícula (sacado do Codex). 
3- Solicitude de reconocimiento de créditos (de ser o caso). 

Recordade	que	de	non	enviar	a	documentación	por	mail,	non	se	confirmará	a	matrícula.	
	
Si	 tendes	 algún	 problema	 revisade	 as	 instruccións	 e	 leedeas	 atentamente.	 Se	 non	 atopades	 a	 solución	 ao	 voso	 problema	
podedes	enviar	un	correo	electrónico	a:	matriculaciclos@easd.es	Por	favor,	chamade	por	teléfono	en	último	caso	e	únicamente	
cando	sexa	imprescindible.	


