
 
PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO  

NO CEIP DE BORMOIO-AGUALADA 
 

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión: Restablécese o prazo de 

admisión de alumnado dende o día 11 ata o 18 de maio. 

2. Novos prazos do procedemento: De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os 

demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade. Desta forma, 

quedan os seguintes prazos: 

- Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 

26 de maio de 2020.  

- Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 

antes do 9 de xuño de 2020.  

- Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 

días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.  

- Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 

ata o 26 de xuño de 2020.  

Formalización da matrícula en Educación Infantil e Primaria: do 1 ao 10 xullo de 
2020. 

*O alumnado de nova incorporación que xa presentou a solicitude antes do Estado de 

Alarma, NON ten que volver a presentala. 

*O alumnado xa escolarizado actualmente no centro, NON ten que presentar unha nova 

solicitude para o vindeiro ano. 

*As listaxes de alumnado admitido e non admitido estarán na secretaría do centro a 

disposición das familias nas datas anteriormente expostas. Colgarase un aviso a través 

da páxina web do centro para que as familias poidan acudir a recibir a información. 

 

 

 

 



 
Información sobre as solicitudes. 

- A solicitude realizada no modelo do anexo II (procedemento ED550B) da Orde 

de 25 de xaneiro de 2017, poderá cumplimentarse na aplicación 

“admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) ou 

cumplimentarse de forma manual polas familias. O formulario será facilitado no 

centro e tamén está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na 

aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da consellería de educación. 

 

- O alumno/a só pode presentar unha única solicitude, e farano no centro no que 

solicite praza en primeiro lugar ou ben a través da sede electrónica. A infracción 

deste aspecto determinará a perda dos dereitos de prioridade. 

 

- A solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de 

preferencia. 

 

- A solicitude poderá asinala calquera dos titulares da patria potestade, cando se 

refiran a fillas/os comúns dun matrimonio non separado legalmente nin 

divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de 

Parellas de Feito. Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás 

que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles, ou en 

situacións de violencia de xénero. 

 

- Coa solicitude deberá achegarse a  seguinte documentación recollida no punto 

5 da orde do 25 de xaneiro: 

• Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a: DNI ou 

Libro de Familia. 

• Certificado de escolarización en casos de traslado de centro. 

• Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se 

é o caso. 

• DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade 

familiar, só cando deneguen a súa consulta. 



 
De optar a unha praza reservada a alumnado con necesiades específicas de apoio 

educativo a familia deberá achegar a documentación xustificativa da devandita 

circunstancia. Unha vez presentada, o centro a enviará a Xefatura Territorial para que 

indique o seu visto e prace, se procede. 

 

O alumando e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas 

solicitudes a través da aplicación informática “admisionalumnado”  

(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) utilizando o código da solicitude e o 

número de DNI da persoa solicitante. 

 

Atentamente,  

A Dirección do CEIP de Bormoio-Agualada. 

 


