
CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 

       1. Reserva de praza no centro de orixe: 11 de xaneiro - 8 de febreiro. Alumnos/as de 6º
de E. Primaria que desexen continuar os seus estudos no Instituto ao que estamos adscritos (IES LAMA
DAS QUENDAS)

           Data do sorteo público a efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo
caso, antes do 1 de marzo. 

           Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo. 

       2. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo. Alumnos que procedan doutro
centro ou desexen comezar os seus estudos neste centro (4º E. Infantil) e alumnos/as de 6º de E. Primaria
que desexen continuar os seus estudos noutro instituto distinto ao que estamos adscritos (IES VAL DO
ASMA).  Postos escolares ofertados para o curso 2021/2022 en 4º de E. Infantil: 25

            Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días
hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para
presentar as solicitudes de admisión. O criterio complementario aprobado polo
centro é: «alumnado cuxo domicilio se atope dentro das rutas e paradas do
transporte correspondente a este centro».

           Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:
antes do 25 de abril. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles
contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar.

           Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas:
antes do 15 de maio. Contra a relación definitiva, as persoas interesadas
poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura
territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa
publicación. 

       3. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.
Alumnos/as admitidos no proceso de admisión e alumnos que comezan a E. Primaria e cursaron a E.
Infantil neste centro.

       4. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.
Alumnos/as de 6º de E. Primaria admitidos para o vindeiro curso nos institutos.

O resto dos alumnos/as do centro teñen matrícula automática con garantía de
permanencia no centro. 

Sen prexuízo da garantía de permanencia, nais, pais ou representantes legais do alumnado poderán
presentar solicitude de admisión noutro centro educativo na forma e dentro do prazo establecidos neste
escrito e, ao mesmo tempo, deberán remitir a este centro de orixe copia da solicitude de admisión
presentada no novo centro 

Os impresos serán facilitados gratuitamente nas oficinas do centro e poderá
descargarse da páxina web do centro e na da Consellería. O impreso de solicitude de admisión
tamén  poderase tramitar a través da aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)
e na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Precisións:      Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro
lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

                            O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá
comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

Normativa:       DECRETO 254/2012 do 13 de decembro (D.O.G. Mércores, 26 de decembro de 2012)

                            ORDE do 12 de marzo de 2013 (D.O.G. Venres, 15 de marzo de 2013)

                     ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (D.O.G. Mércores, 1 de
febreiro de 2017)

                     ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (D.O.G. Martes, 22
de decembro de 2020)

A Dirección.-


