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Do 1 ao 19 de 

febreiro 
  

Reserva de praza dos alumnosde 6º EP para o IES "As Lagoas", 
presentando na secretaría  do CEIP "As Mercedes", debidamente 
cuberto, o Anexo I. 

Comunicación  ás familias sobre o proceso ( advertencia dunha 
soa solicitude ou decaerá no dereito) 

Introducir datos en XADE e remitir Anexos I e listado do alumnado 
ao IES.  

Remisión á Comisión do criterio do centro ou comunicar que non 
se fai uso do mesmo. 

Antes do 1 de 

marzo 
Publicación por parte do centro no taboleiro de anuncios e páx. 
Web, dos postos provisionais vacantes e resto da información. 
(datada,selada e asinada) 

Sorteo público, a efectos de desempate, na Consellería de 
Cultura, Educación e O.U. 

Publicación, se é o caso, do criterio complementario aprobado 
polo centro. 

Do 1 ao 23 de 

marzo 
Presentación de solicitudes de admisión(Anexo II)alumnado que : 

1.- Cambia de centro educativo. 

2.-Se escolariza por 1ª vez: 

 A solicitude (Anexo II) entregarase no centro elixido en 1º 
lugar. Rexistrarse de entrada na 1ª páxina con hora de 
entrada no rexistro. 

 Entrega gratuita ás nais/pais.Sen enmendas, riscaduras ou 
típex. 

  Os interesados autobaremaranse e deben cubrir os datos 
numéricos en "Puntuación". 
 

Rexistro de solicitudes en XADE. 

Remisión de vacantes dispoñibles e solicitudes que acrediten NEE 
á Xefatura Territorial. (NEE: 10 días remitir á Delegación + 
valoración Orientador + informe EOE ). 

Hai que recoller tódalas solicitudes que presenten en prazo, aínda 
que non haxa vacantes no centro, baremalas e expoñelas. 
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(Despois de 2 

días pechado 

o prazo 

anterior). 

10 DÍAS 

HÁBILES: 

26 marzo-9 

abril 

NO CASO DE BAREMAR: 
Presentación, se se lle requerira, da documentación acreditativa 
dos criterios do baremo cun prazo de 10 días hábiles a partir do 
2º día seguinte do remate do prazo de presentación de 
solicitudes. 
Quen o 9 de abril non presentara documentación requerida 
obterá “cero” puntos nese apartado. 
Nos contratos de aluguer aportar certificado depósito de aluguer 
do IVS. 
Máximo11 de abril: Enviar Delegación solicitudes coas 
autorizacións para confirmar datos fiscais que reenviarán a finais 
de abril. 
 

24 de abril Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non 
admitidos, no taboleiro e na Web. 

Reclamacións ás listaxes: ante o Consello Escolar do centro en 5 
días hábiles a partir do seguinte á publicación das mesmas. (Ata 
20 de maio) 

14 de maio Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos. 

Cabe recurso de alzada: 1 mes a partir do seguinte día da súa 
publicación ante o titular da Xefatura Territorial. 

Remisión das listaxes á Xef. Territ. nos 2 días hábiles seguintes á 
publicación das listaxes. 

Entre o 20 e o 

30 de xuño 
Formalización da matrícula ( Anexo III-1) na secretaría do CEIP "As 
Mercedes" para o alumnado de Educación Infantil e Educación 
Primaria. 

Do 25 de xuño 

ao 10 de xullo 
Formalización da matrícula (Anexo III-2) na secretaría do IES 
elixido en 1º lugar para ensinanzas de ESO e bachalerato. 

Transcurridos 

os prazos de 

formalización 

matrícula 

Envío á Xefatura Territorial do número de prazas vacantes por 
curso e nivel educativo. 

  

Ourense, a 1 de febrero de 2015. 

O director. 

Asdo.: Jesús Domínguez López. 


