INSTRUCIÓNS PARA O TRASLADO DE EXPEDIENTE
curso 2021/2022
Trámites en convocatoria ordinaria

Trámites en convocatoria extraordinaria

Do 1 de xuño ata o 30 de xullo (ambos inclusive)

Do 1 ata o 17 de setembro (ambos inclusive)

Documentación necesaria:
 Copia do DNI ou NIE.
 Certificación académica dos estudos cursados. Debe constar a norma que
establece o plan de estudios e as cualificacións obtidas, en idioma castelán.
 Poderá requirirse documentación complementaria (programacións didácticas, guías
docentes...)
Proceso de admisión para os alumnos aprobados en convocatoria ordinaria:
Se están superadas todas as materias en convocatoria ordinaria, os prazos a ter en conta
para solicitar o traslado de expediente son os seguintes:
Solicitude de admisión:
O prazo para presentar a solicitude de admisión e a documentación será do 1 de
xuño ó 9 de xullo. Debe enviarse por correo electrónico xunto con toda a
documentación, ó seguinte enderezo: escola.conservacion.galicia@edu.xunta.gal
Envío do borrador de adaptación
Do 9 ó 23 de xullo a escola remitirá un borrador de adaptación o noso plan de
estudos. Nese borrador indicaranse cales son as materias que se prevé convalidar
no proceso futuro de recoñecemento de créditos e, por tanto, cales son as materias
que se deberán cursar.
Matrícula:
A matrícula poderá efectuarse do 26 ó 30 xullo.
Proceso de admisión para os alumnos aprobados en convocatoria extraordinaria
O alumnado que teña que presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro
deberá igualmente enviar a solicitude de admisión e a certificación académica a
partir do 1 de xuño (para ter constancia dos alumnos interesados e poder facer unha
previsión de prazas dispoñibles).
Non obstante, a escola non poderá remitir o borrador de adaptación ata que non sexa
enviada a certificación académica definitiva con todas as cualificacións obtidas na
convocatoria extraordinaria de exames.
Neste proceso extraordinario admitiranse as solicitudes segundo a orde de entrada no
correo electrónico da escola.
O prazo para solicitalo comenza o día 1 de setembro.
No momento no que se reciba a certificación académica definitiva enviarase o borrador de
adaptación o noso plan de estudos. Unha vez aceptado polo/a alumno/a formalizarase a
matrícula.

