
ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA O CURSO 2021-2022 
(DECRETO 254/2012), (ORDE do 12 de marzo de 2013), (ORDE do 25 de xaneiro de 2017, pola que se modifica a 
Orde do 12 de marzo de 2013) (ORDE do 18 de decembro de 2020, pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 
2013), (Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para o curso académico 2021-2022) 

 

 

Actuación 
 

Data* 
 

Documentos / Observacións 

Cómputo de prazos (Art. 18) Cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte. 
Os formularios normalizados serán facilitados gratuitamente nos correspondentes centros docentes e tamén estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, na 
aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado), e na páxina web da consellería competente en materia de educación. 

 

As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos, presentaranse a través da aplicación de xestión do proceso admisionalumnado 
(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera 
dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado. 
Prazo para configurar a oferta 22-31 de xaneiro A través da aplicación informática de admisión de alumnado. 

Validación da oferta 22 de xaneiro ao 
14 de febreiro Pola inspección educativa. Unha vez validada, a aplicación calcula as vacantes. 

 
Reserva de praza no centro de adscrición. (Orde do 
18 de decembro de 2020 pola que se modifica a 
disposición adicional primeira) 
A solicitude de reserva deberá presentarse no 
centro de orixe, de xeito manual ou a través da 
aplicación admisionalumnado 

 

 
 

11 de xaneiro ao 
08 de febreiro 

Anexo I formulario normalizado (ED550A) 
Cando no centro de adscrición o número de postos escolares dispoñibles non sexa suficiente 
comunicarase esta circunstancia ao alumnado afectado. 
Unha vez rexistradas e comprobadas as solicitudes, polo centro adscrito, quedarán rexistradas 
no centro de adscrición que as validará pasando á situación de “ Revisada ”. 
Prazo límite de rexistro de solicitudes no centro adscrito (de orixe): 12 de febreiro. 
Prazo de asignación de prazas no centro de adscrición (de destino): ata o 24 de febreiro. 
Publicación de listaxes no centro adscrito e no centro de adscrición: Data límite 28 de febreiro. 

 

 
Información ao alumnado e ás familias (Art. 13) 

 
Durante o 
proceso de 
admisión 

Exporanse no taboleiro de anuncios e nos sistemas de información pública de que dispoña o 
centro os documentos contemplados no artigo 13.2. 
13.3. “Así mesmo, o alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas 
solicitudes  a  través  da  aplicación  informática  (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) 
utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante”. 

 

 
Sorteo   público   de   catro   letras   a   efectos   de 
desempate. (Art. 29) 

 

 
25 de febreiro 

O sorteo realizarase anualmente na Consellería. 
Aos efectos de desempate, se o alumno/a carece de segundo apelido, o lugar deste será 
ocupado polo nome (Instrucións admisión da D.X. Centros e RRHH para o curso 2021-2022, 
Apartado 9). 
As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son a “W” e “S”, así mesmo, afectan ao 
segundo apelido as letras “B” e “F”. 

 

 
 

Remitir á xefatura territorial 

 

 
Antes do 01 de 
marzo 

Relación de número de postos vacantes existentes nese centro, especificando cursos e niveis. 
(Art.3) A persoa titular da xefatura territorial, por proposta da dirección dos centros públicos 
determinará o número de postos escolares vacantes en cada centro. 
Non se considerarán como vacantes as prazas escolares non ocupadas polo alumnado ao que 
se adxudicaron, cando os proxenitores deberon desprazarse transitoriamente fóra do concello 
por motivos laborais…(Instrucións admisión da D.X. Centros e RRHH para o curso 2021-2022, 
Apartado 2.d). 

 
Publicación de vacantes (Artigo 3) 

 
Antes  do  01  de 
marzo 

Para escolarizar ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, reservaranse 
tres postos por unidade,en 4º EI, 1º EP e 1º de ESO (Artigo 3.2). 
As  devanditas  prazas  non  adxudicadas  asignaranse  dentro  do  procedemento  ordinario  de 
admisión e, se é o caso, no subsidiario (Artigo 39.2). 

Solicitudes de admisión de alumnos. (Artigo 15) 
As solicitudes fóra de prazo perderán o dereito de 
prioridade respecto ás entregadas en prazo (Artigo 
34.1.a). 
A solicitude de admisión deberá presentar se no 
centro docente indicado como primeira opción, de 
xeito    manual    ou    a    través    da    aplicación 
admisionalumnado. 

 

 
 

Do 01 ao 22 de 
marzo 

Anexo II formulario normalizado (ED550B) 
-Devolver copia selada que acredite a petición realizada.. 
-A solicitude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou 
representantes legais. 
-No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás 
que a patria potestade estea atribuída a un deles. En ambos casos, será necesario presentar 
xunto  coa  solicitude  de  admisión  a  resolución  xudicial  correspondente.  Excepto  casos  de 
violencia de xénero. 

 
 
 
 
 

 
Consulta automática de datos (Artigo 14 bis.) 

 1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos 
seguintes documentos elaborados polas administracións públicas: 

 
a) DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar. 
b) Domicilio fiscal. 
c) Renda anual per cápita da unidade familiar. 
d) Condición de familia numerosa. 
e) Discapacidade do alumnado, nai/pai, titora/titor ou irmás/irmáns recoñecida pola Xunta de 
Galicia. 

 
No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro 
correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos que acrediten 
calquera destas circunstancias. 

 
2. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos 
citados  datos  pola  Administración  ou  polo  centro  docente,  poderase  solicitar  ás  persoas 

http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)
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  interesadas a presentación dos documentos correspondentes”. 

 

Solicitudes: 
 

- Documentación (Art. 16), 
 

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta. 
 

b) Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. 
 

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II. 
 

d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, de darse o caso. 
 

-Cada solicitante presentará unha única solicitude, relacionando nela por orde de preferencia ata seis centros nos que solicita praza (Art. 14.6). Tamén se desexa ou non 
utilizar comedor e/ou transporte. (Disp. Adic. Segunda). 
-A solicitude presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova, indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto a/s 
presentada/s con anterioridade. A renuncia a unha solicitude de admisión rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día de prazo de presentación de solicitudes. Logo 
do remate dos prazos indicados a solicitude será vinculante. A duplicidade de solicitudes determinará a escolarización da/o alumna/o conforme ao procedemento subsidiario 
regulado no Capítulo IV da Orde de admisión (Instrucións admisión da  D.X. Centros e RRHH para o curso 2021-2022, Apartados 4.a) 

 

- A solicitude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de 
ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial 
correspondente. Excepto casos de violencia de xénero (Artigo 14.4). 
- De constatarse no expediente a separación ou divorcio dos proxenitores coa patria potestade compartida e a existencia dunha soa sinatura na solicitude,deberase requirir ó/á 
proxenitor/a que a presentou que subsane a deficiencia ou, se é o caso, xustifique o motivo da omisión por calquera medio de proba admitido en dereito. De existir unha 
discrepancia formulada expresamente por escrito polo/a proxenitor/a non asinante, non se paralizará o expediente, sen prexuízo de que os feitos se poñan en coñecemento da 
xefatura territorial para o seu traslado, se é o caso, ao Ministerio Fiscal.(Instrucións admisión da  D.X. Centros e RRHH para o curso 2021-2022, Apartado 4.b) 

 

- Os formularios, dirixidas á dirección dos centros públicos, presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso admisionalumnado 
(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera 
dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado. (Artigo 14.5). 

 

- Se os pais optan a unha praza para alumnado con n.e.a.e. achegarán a documentación pertinente. (Art. 37.2) 
 

- Envío á Xefatura Territorial, no prazo máximo de dez días hábiles a partir do seguinte á presentación, xunto coa avaliación psicopedagóxica inicial realizada polo centro, das 
solicitudes para o alumnado con n.e.a.e. (Artigo 38.1). 

 
Rexistrar as solicitudes no XADE 

 
48 horas desde a 
súa presentación 

 
O centro educativo deberá rexistrar a solicitude na aplicación informática de xestión do proceso, 
admisionalumnado, no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa presentación.(Artigo 
14.8) 

 
De haber suficientes prazas serán admitidas todas 
as solicitudes  (Artigo 9 do Decreto 254/2012) 

22 de marzo 
(Data non 
especificada na 
Orde) 

 
Escrito á comisión de escolarización ou á xefatura territorial no que se especifiquen o número de 
prazas adxudicadas e as vacantes resultantes (Non se contempla na Orde) 

 
Comunicación ao centro de orixe  (Art. 9.4) 

 Os centros que admitan a alumnado procedente doutro centro, comunicaranlle a este a súa 
admisión.O alumnado que resulte admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no 
centro de orixe. 

Solicitude  de  uso dos  servizos  de comedor  e/ou 
transporte   (Dis.   Adic.   Segunda,   apartado   2   - 
Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 
DOG 24 abril 2013) 

 
Mes de abril 

O alumnado con garantía de permanencia no centro deberá manifestar por escrito ao longo do 
mes de abril de cada ano, que solicita utilizar os servizos complementarios de comedor e/ou 
transporte escolar. 

 

DE HABER MÁIS SOLICITANTES QUE PRAZAS VACANTES 
 

 
 

Prazo para achegar a documentación dos 
criterios de baremo (Art. 17.1). 

 
 

10 días 
hábiles* 
(9 abril) 

*10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes 
de admisión. 

 

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da 
unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, nai/pai, titora/titor ou 
irmás/irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada non autorice expresamente na 
solicitude a consulta de forma automática a través de admisionalumnado. (Instrucións admisión da D.X. 
Centros e RRHH para o curso 2021-2022, Apartado 6.a.) 

Comprobación  dos  datos  de   domicilio 
fiscal  e  padrón  municipal  e  renda  da 
unidade familiar (Art 22.3). 

 
10 de abril A dirección solicitará á xefatura territorial que verifique que os datos de identificación fiscal coinciden cos 

aportados no certificado do Padrón Municipal. 

-Informe de consello escolar e publicación 
da listaxe provisional de admitidos e non 
admitidos. (Art. 30.1). 

-Resolución de admisión por parte da 
dirección do centro. 

 

 
Antes do 26 
de abril 

-Publicación no taboleiro de anuncios e na web a relación nominal de todo o alumnado admitido e non 
admitido por curso, por orde da puntuación total. 
-As  persoas  interesadas  no  procedemento  poderán  consultar  as  listaxes  provisionais  coa  puntuación 
desglosada na secretaría do centro (Art. 30.2) 
-Prazo de reclamacións ante a dirección do centro de 5 días hábiles, a partir do seguinte á publicación (Art. 
30.3). 

Publicación   de   listaxes   definitivas   de 
admitidos e non admitidos (Art. 30) 

Antes do 15 
de maio 

-Publicación no taboleiro de anuncios e na web as listaxes definitivas que permanecerán expostas ata o día 
de inicio do novo curso escolar (Art. 31.3) 
-Poderase presentar recurso de alzada ante o xefe territorial no prazo dun mes (Art. 32.1). 

Comunicación ao centro de orixe (Art.9.4).  Os centros que admitan a alumnado procedente doutro centro, comunicaranlle a este a súa admisión.O 
alumnado que resulte admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no centro de orixe. 

http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)


 

 
 

 

-Escolarización en centros adscritos A consideración dos centros adscritos como "centro único" aos efectos de aplicación dos criterios de admisión abrangue unicamente ao 
centro adscrito e ao centro de adscrición do nivel inmediato superior. (Instrucións admisión da  D.X. Centros e RRHH para o curso 2021-2022, Apartado 5.a) 

 

-Sinalar que terá prioridade na área de escolarización que corresponda ao domicilio ou ao lugar de traballo dalgún dos seus pais, nais ou titores legais o alumnado cuxa 
escolarización en centros públicos e privados concertados veña motivada por traslado da unidade familiar debido á mobilidade forzosa de calquera dos pais, nais ou titores, ou  
a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de xénero (Artigo 84.7 da LOE, redactado polo apartado sesenta e dous do artigo único da LO. 8/2013 do 9 de 
decembro, para a mellora da calidade educativa). 
-Aos efectos da valoración do criterio de proximidade do centro ao domicilio familiar, a certificación do padrón municipal de habitantes expedida polo órgano competente do 
concello, será o principal medio de acreditación das circunstancias da unidade familiar: o domicilio familiar, os membros da familia que conviven nel e a data de alta na vivenda 
(Instrucións admisión da D.X. Centros e RRHH para o curso 2021-2022, Apartado 6.c) 

 

-A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás circunstancias debidamente 
xustificadas (Art. 22.3) 

 

-Toda persoa que resida habitualmente nun concello está obrigada a inscribirse no seu padrón. Polo tanto, non se pode admitir como xustificación que a persoa alegue que 
está residindo no concello dende hai máis dun ano sen darse de alta no padrón (Artigo 15 da Lei 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local) 

 

-Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración 
conxunta, ou á base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade que resulta da suma das 
casiñas 435 (base impoñible xeral) e a 460 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre la renda das persoas físicas (IRPF) do año 2019. Esta 
cantidade dividirase polo número de membros de la unidade familiar referido ao día 28 de febreiro de 2021. Para a aplicación da puntuación do criterio, utilizarase o Indicador 
público de renda de efectos múltiples (IPREM) correspondente ao ano 2019, que está fixado en 6.454,03 € . (Instrucións admisión da D.X. Centros e RRHH para o curso 
2021-2022, Apartado 6.d. e.). 

 

-Enténdese por familia monoparental a composta por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal   
e os fillos ou fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento. (Instrucións admisión da D.X. 
Centros e RRHH para o curso 2021-2022, Apartado 6.g). 

 

-Corresponde ao Consello Escolar decidir sobre a admisión de alumnado, previo informe do consello escolar Ley Orgánica 3/2020 (art 127). Instrucións admisión da D.X. 
Centros e RRHH para o curso 2021-2022, Apartado 11. a). 

 

Unha vez resoltas as reclamacións, comunicación á xefatura territorial no prazo de 2 días hábiles seguintes ao da publicación da relación definitiva (Art.33): 
 

a) Listaxe definitiva do alumnado admitido no centro. 
 

b) Número de postos escolares non cubertos, detallados por cursos e niveis, se é o caso. 
 

c) Listaxe definitiva do alumnado non admitido no centro, xunto coa documentación presentada, se é o caso. 
 

-As solicitudes fóra de prazo remitiranse á Xefatura Territorial (Art. 34) 
 

ADXUDICACIÓN SUBSIDIARIA. Ao inicio da fase de adxudicación subsidiaria de postos escolares regulada no artigo 35 e seguintes da Orde de 12 de marzo de 2013, a 
xefatura territorial informará aos centros docentes das solicitudes de admisión que lles afecten (Instrucións admisión da D.X. Centros e RRHH para o curso 2021-2022, 
Apartado 8.b). 

 

ADXUDICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES RESERVADOS A ALUMNADO CON NEAE 

-Xunto á solicitude deberase achegar a documentación xustificativa das situacións e circunstancias alegadas para optar a unha destas prazas (Art. 37.2). 
-Remitir as solicitudes  e a documentación á xefatura territorial, no prazo máximo de 10 días hábiles seguintes ao da súa presentación, acompañada da avaliación 
psicopedagóxica inicial realizada no centro, para a súa valoración polo equipo de orientación específico (Art. 38.1). 
-Cando o número de solicitudes supere ao número de prazas reservadas requirirase que acheguen a documentación xustificativa dos criterios de baremo (10 días hábiles 
contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión). 
-Cando o número de solicitudes sexa superior ao de postos reservados, terán preferencia os solicitantes que obteñan maior puntuación conforme aos criterios de baremo 
fixados na orde. As restantes solicitudes concorrerán en igualdade de condicións con todas as demais (Art. 39.1). 
-As prazas reservadas non adxudicadas a este alumnado asignaranse conforme ao procedemento ordinario e, se é o caso, ao procedemento subsidiario de adxudicación (Art. 
39.2). 

 

MATRÍCULA DO ALUMNADO 

Formalización da matrícula 
(Art. 40.2) 

Infantil e Primaria: 20 ao 30 de xuño. 
Secundaria e Bacharelato: 25 de xuño ao 10 de xullo. 
Secundaria e Bacharelato (prazo extraordinario): 01 ao 10 de setembro. 

(Art. 40.3) Se finalizado este prazo non se formalizara a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida. 
Comunicación de prazas 
vacantes despois do prazo de 
matrícula (Art. 42) 

Comunicaranse á xefatura territorial o número de prazas escolares vacantes, especificando o curso e nivel educativo ao que pertencen. 
Así mesmo, comunicarán todas as vacantes que se vaian producindo ao longo do curso académico. 

“Disposición adicional cuarta. Obriga dos centros de conservar as solicitudes e a documentación. 
Os centros docentes arquivarán, nun lugar seguro que garanta a imposibilidade de acceso, as solicitudes e documentación que conteñan datos de carácter persoal, agás a 
documentación relativa o alumnado non admitido no procedemento ordinario que se remitirá á Xefatura Territorial correspondente. 
A documentación que non se incorpore ao expediente do alumnado deberá conservarse, como mínimo, ata que finalice o curso escolar ao que corresponda a solicitude e, en 
caso de interposición de recursos en vía administrativa ou contencioso-administrativa, ata a súa resolución definitiva”. 

 


