
                                          
      

INSTRUCIÓNS DO PROCESO DE INSCRICIÓN TELEMÁTICA
CICLOS FORMATIVOS DE ENSINANZAS PROFESIONAIS ApeD 2021/22

O proceso de PREINSCRIPCIÓN comenzará ao premer no enlace da páxina web do centro a partir da
data sinalada.

Paso 1: Premer Lin as instruccións da inscrición. Realizar unha nova preinscrición

Paso 2: Pulsar obteña un novo usuario pulsando aquí.

Paso 3: Cubrir os datos persoais. É obrigatorio cubrir todos os campos con asterisco.Darme de alta.
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Paso 4: Pantalla que indica que vosos datos están rexistrados. Pulsades aquí para facer a inscripción.

Paso 5: Cubrir o cuestionario marcando en Opción estudos Antonio Faílde. Premer Gardar.

Paso 6: Selecciona o ciclo formativo que queiras cursar e premes Continuar.
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Paso 7: Cubres o cuestionario marcando as opcións correspondentes. 

 Podes seleccionar, se o desexas, a túa segunda, teceira e cuarta opcións de escolla para o caso 
de non obteres praza na túa primeira opción. Poderás escoller ese mesmo ciclo formativo nas 
outras EASDs de Galicia en que se imparta ou outro ciclo formativo pertencente á mesma familia 
profesional impartido na EASD Antonio Faílde ou noutras EASDs de Galicia.

 Despois marcas a documentación que entregarás nun único PDF xunto ao resgardo de inscrición. 
Podes engadir no recadro inferior as observacións e informacións adicionais que estimes. Premes
Gardar
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Paso 8:  Pantalla de revisión dos datos da inscripción. Se todo for correcto premes Confirmar 
inscripción. Se non, podedes voltar atrás e arranxar as escollas anteriores.

Paso 9: Chegaredes a esta pantalla onde aparecerá o aviso de que estades excluídos por non entregar 
os documentos. Tendes que premer na opción solicitados/presentados e subir un arquivo co 
DNI/Pasaporte e outro arquivo co resto da documentación (só un arquivo .pdf). 

Chegaredes a esta pantalla. Premedes en DNI 

Cubrides a data de presentación, premedes seleccionar arquivo e subides o .jpeg ou .pdf e ao finalizar 
pulsades actualizar datos do documento.
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Despois premedes en Documentación acreditativa de acceso e anexades o .pdf con toda a 
documentación necesaria que xustifique a opción marcada de acceso facendo os mesmos pasos que co 
DNI.

Ao rematar premedes no botón VOLVER

Paso 10: Se todo foi ben veredes en verde que estades admitidos na preinscripción. E decir, que xa 
tendes feita a preinscripción para o proceso de realización das probas de acceso dos Ciclos Superiores 
das Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño. Podedes descargar o Resgardo de 
preinscripción do enlace que vos aparece en pantalla por si xurde algún erro nas listaxes para a 
realización das probas. 

Recordade que a documentación que teredes que anexar no proceso é:

1- Copia do DNI
2- Xustificante da necesidade de adaptación nas probas (de ser o caso)
3- Documento(s) que xustifique(n) a modalidade de acceso seleccionada (Acceso Directo, 

Proba Específica ou Proba sustitutiva de titulación + Proba Específica)

Recordade que de opter praza, no momento da matrícula teredes que traer a 
documentación orixinal para compulsar a presentada por correo electrónico. De non 
presentar a documentación orixinal non se poderá tramitar a matrícula e perderase a praza.

Se surxe algún problema, revisa de novo as instruccións 
Se non encontras a solución, envia unha mensaxe a: escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.gal 
Por favor, chama por teléfono en último caso e únicamente cando sexa imprescindible.
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