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ACREDITACIÓN 2020 

Inicio da fase de asesoramento. 

-Publicación das datas de convocatoria á primeira 

reunión de grupo. Data de publicación: 18/06/2020. 

-Información sobre o pago de taxas fase 

asesoramento. 

 
Dada a situación derivada do COVID, e para ter en conta as situacións de algunhas persoas en circunstancias 
excepcionais (enfermos, corentenas, outras comunidades en fases de desescalada diferentes, .....); os asesores e 
asesoras poranse en contacto para facilitar información sobre o desenvolvemento das reunións. En todo caso, as 
persoas da nosa comunidade autónoma na que xa rematou o estado de alarma, debe informarse, ademais de no seu 
expediente nas listaxes de reunións que se publicarán no portal de fp e nas páxinas web dos centros, e que poden 
ver no enlace seguinte: 

 Ligazón ás datas de convocatoria (CIFP Politécnico de Santiago - IES de Arzúa). 

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2 nesta aplicación, atopará a convocatoria á reunión de asesoramento e 
deberá confirmar a súa recepción e conformidade, o que servirá de comunicación ao asesor ou asesora. 

Recordar que a  reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de 
admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, 
por escrito e acompañada da documentación xustificativa. 

 

COMUNICACIÓN CO CORREO ELECTRÓNICO DO 
DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN CIFP 
POLITÉCNICO DE SANTIAGO: 

Todas as comunicacións cos centros sedes de este procedemento dende a fase de asesoramento realizarase 
mediante correo electrónico aos Departamentos de Acreditación e Probas. 

Correo electrónico Departamento Acreditación e Probas CIFP Politécnico de Santiago:  

acreditacion.cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal 

IMPORTANTE: No asunto do correo debe indicar o código ou nome do ciclo relacionado coa súa consultae unha 
breve descrición do tema do que se trata (taxas asesoramento ou avaliación, dúbidas asesoramento ou avaliación, 
etc). 

https://www.politecnicodesantiago.es/system/files/arquivos_dir/datas_convocatoria_reunions_grupo_acreditacion_2020.pdf
https://www.politecnicodesantiago.es/system/files/arquivos_dir/datas_convocatoria_reunions_grupo_acreditacion_2020.pdf
mailto:acreditacion.cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal
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Taxas de asesoramento: 

Taxas. Se vostede foi admitido para iniciar o proceso de acreditación de competencias, para ter dereito a participar 
nas fases de asesoramento e avaliación terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á 
realización de cada unha das fases. Para a fase de asesoramento o xustificante de pago entregarase ao inicio da 
reunión grupal.  

No seguinte enlace pode acceder a toda a información relacionada http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas.  

Para iniciar o pagamento de taxas pode acceder á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a 
ruta Cidadáns > Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa. 

Pode xerar o modelo AI de autoliquidación de taxas para completar a man e presentar na oficina bancaria, no 
seguinte enlace Modelo autoliquidación. 

 Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento: 

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07. 

 Delegación de Servizos Centrais: Código 13. 

  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01. 

 Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento 
para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non 

formais de formación: Código 304201. 
Taxa da fase de asesoramento 
 

 

  

http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas
https://ovt.atriga.gal/
http://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Cidad%C3%A1ns/11609730/4127328
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MOI IMPORTANTE:  

1-TAXA FASE ASEORAMENTO - Remitir xustificante de pago 

A persoa candidata admitida para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa 

de 21,25 euros polo asesoramento. O xustificante do pagamento ten que facerllo chegar aos equipos de 

asesoramento seguindo as indicacións que figuran no apartado observacións da convocatoria de reunión de 

grupo. 

 

2-ENTRE NO SEU EXPEDIENTE  E CONSULTE  A  CONVOCATORIA PARA A REUNIÓN DE GRUPO: 

Ten que acceder o seu expediente e poderá consultar os puntos a tratar nesta reunión e as indicacións que 

van no apartado observación. 

 

3- ENTRE NO SEU EXPEDIENTE  E CONFIRME A ASISTENCIA A ESTA REUNIÓN:  

Ten que acceder o seu expediente  e confirmar asistencia á reunión.  

 
4-PARA ACCEDER Ó EXPEDIENTE: 
 

Entrar na aplicación web: 

www.edu.xunta.es/acreditacion 

Identificándose cos datos chave 365 ou certificado dixital.  

 

 
Ir a  2.Solicitante 
 
Ir a   2.2.Edición de solicitudes e consulta de expediente 
 
Unha vez que entra idientificandose con Chave 365 (NIF  e Contrasinal) ou certificado dixital, pode 
acceder directamente ao expediente: 

 

 

Para accede ao expediente prema na icona 

situada debaixo de Expediente 

 
 

 

http://www.edu.xunta.es/acreditacion

