
INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA TELEMÁTICA

O proceso de matrícula comezará ao premer no enlace da páxina web do centro a partir 
da data sinalada en cada curso académico.

Tendes que identificarvos co usuario e contrasinal na secretaría virtual (CodexPro) e 
comezar o proceso.  

Paso 1: Marcar Especialidade e curso a matricularse. E premer Continuar

Paso 2: Seleccionar as disciplinas das que queremos matricularnos. De ter disciplinas 
pendentes sairán xa seleccionadas. Atención ás disciplinas/módulos de contidos 
progresivos!.  Premer Continuar.
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Paso 3: Recoñecemento de créditos. Se non ides solicitar ningún recñecemento de 
créditos premedes Continuar. Se ides solicitar o recoñecemento de créditos dalgunha 
disciplina tendes que marcar SOLICITADO RECOÑECEMENTO na casilla de estado da 
asignatura e premer Continuar. 
Unha vez rematado o proceso de matrícula na aplicación, teredes que cubrir este 
FORMULARIO REC ECTS e presentalo xunto cos documentos da matrícula na 
secretaría da escola ou no correo: escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.gal co asunto 
MATRICULA xunto ao resto da documentación. 

Paso 4 : Seleccionar a opcións de desconto no Importe da matrícula que vos 
correspondan e se o pago da matrícula o ides realizar nun pago único ou en dous 
prazos. Se fraccionades o pago, o segundo prazo remata o 20 de xaneiro. Prememos 
Continuar. 
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 Paso 5: AVISOS: se tendes algo que corrixir sairá en vermello e teredes que voltar atrás 
e corrixilo no paso que corresponda. Se tendes avisos en amarelo revisai e aseguraivos 
de que tomades esa decisión conscientemente. Nas disciplinas/módulos de contido 
progresivo hai que ter aprobada a disciplina anterior para aprobar a seguinte, por 
exemplo Proxectos I e Proxectos II. Prememos Continuar.

 Paso 6:  Revisar e confirmar a matrícula. Se todo é correcto premedes Confirmar 
matrícula. 
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Paso 7: Pago do seguro escolar. Se sodes menores de 28 anos descargades o 
Documento de pago do seguro escolar onde tendes a información de como facer o 
pago (teredes que realizar o ingreso de 1,12€ na conta de ABANCA ES78 2080 5252 
9230 4001 3423. Por en concepto: Seguro Escolar + Nome e Apelidos + estudos a 
cursar.

Paso 8: Pago das Taxas de matrícula. Só para as Ensinanzas Artísticas Superiores de 
Deseño. Efectúase nunha sucursal bancaria ou na oficina virtual da Axencia Tributaria de 
Galicia cos códigos que vos facilitamos. Podedes encontrar mais información nestas 
INSTRUCIÓNS DE PAGAMENTO Hai opcións de procedementos presencial, 
parcialmente telemático ou completamente telemático.
Moi resumido o procedemento de pago telemático consiste en ir á web: 
https://ovt.atriga.gal/ Unha vez na páxina, seleccionades a opción Cidadáns e ides a 
Pago de Taxas e  Prezos e Iniciar Taxa. Códigos: Consellería: 07 / Delegación: 30 / 
Servizo: 03 / Taxa: 352600 / Asunto: Pago matrícula curso 2021/2022 A páxina xerará un 
xustificante de pago na opción Recibo do cargo en conta (modelo730) 
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Paso 9: 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 10: Para finalizar o proceso teredes que entregar todos os xustificantes de pago 
do banco ou da sede da axencia tributaria (Modelo 730 ou A1 + xustificante pago seguro 
escolar) ou de exención do pago (de ser o caso) e tamén o modelo de solicitude de 
recoñecemento de créditos completamente cuberto (de ser o caso) na secretaría da 
escola ou envialo nun único mail a: escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.gal

1- Xustificante de ter aboado o seguro escolar. (resgardo bancario).

2- Xustificante de ter aboado o importe da matrícula. (modelo 730 ou A1). Só EEAASSD.

3- Documento de resgardo de matrícula (emitido desde Codex). Excepto o alumnado 
exento de pagos ou con solicitudes de bolsa de estudos, recoñecemento de créditos 
ECTS pendente de ser resolvidas.

4- Solicitude de reconocimiento de créditos (de ser o caso).

5- Solicitude de bolsa de estudos ou documentos de exención de pago (de ser o caso) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se tendes algún problema revisade as seguintes instruccións e leédeas atentamente.

Se non encontrades a solución ao voso problema podedes enviar unha mensaxe 
a: escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.gal

Por favor, chamai por teléfono en último caso e únicamente cando sexa imprescindible.  
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