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Prazos e instrucións para a matrícula online
Curso 21/22
Prazos de matrícula
•

Alumnado do Centro sen materias pendentes: 23 de xuño a 7 de xullo

•

Alumnado de novo acceso (1º GE e 1º GP): 1 a 7 de xullo

•

Alumnado do centro con materias pendentes: 7 a 8 de setembro

•

Alumnado de novo acceso (2º a 4º GE e 2º a 6º GP): 10 a 13 de setembro

Instrucións
Para realizar a matrícula deberase enviar o resgardo de confirmación de pago a través de CentrosNet,
podes consultar a Guía de acceso a CentrosNet.

Pasos a seguir:
1. Realizar o pagamento. Consulta as Instrucións para o pago da matrícula
2. Enviar unha mensaxe a través de CentrosNet achegando a seguinte documentación:
◦ Xustificante pago taxas. No caso de dobre especialidade achegar os xustificantes
dos dous pagamentos. (Se solicitas bolsa de estudos debes facelo constar no corpo

da mensaxe). Instrucións para a solicitude de bolsas.
◦ Autorización do uso da imaxe. Deberase cubrir en función da idade a Autorización imaxe
menores 14 anos ou Autorización imaxe maiores 14 anos.
◦ Documento que acredite a bonificación ou exención de prezos na matrícula, de ser o caso.
Consulta o documento Cadro resumo dos prezos públicos.

◦ Certificado da conta bancaria no caso e solicitar o pagamento fraccionado. Só
poderán ser fraccionadas as contías referidas ao concepto de matrícula.
◦ Outros documentos. Achega o documento xustificante da situación familiar, de ser o caso,
ou calquera documento que consideres necesario.

Asignación e horarios
O formulario das preferencias para a asignación de horarios das diferentes materias será online, as
datas publicaranse na web do Centro (previsiblemente o 14 de setembro)
A asignación de grupos publicarase antes das presentacións.
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