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PROCESO DE ADMISIÓN  2017/18 

 
CALENDARIO DE ACTUACIÓNS 

 

PRAZOS ACTUACIÓNS 

Do 1 ao 15 
de febreiro 

 Reserva de praza para os alumnos de 1º do CPR CASA 
DO NENO. Entregarán o Anexo I na “Casa do Neno”. 

 Os alumnos de 6º que pasan a Secundaria entregarán o 
Anexo I aquí. (O Ceip Mestre R. Xixirei envía as reservas ao 
IES de Sar, ao que estamos adscritos). No caso de solicitar un 

centro diferente, deberán esperar ao prazo xeral de solicitude 
de admisión, do 1 ao 20 de marzo. 

 

Antes do 1 de 
marzo 

 Listado de alumnos/as que reservaron praza para 1º. 

Do 1 ao 20 de 
marzo 

 Prazo de presentación de solicitudes nos centros nos que se 
solicita en primeiro lugar, ou vía internet no enlace 

www.edu.xunta.es/admisionalumnado 

Do 24 de 

marzo ao 3 de 
abril 

 Prazo para presentar a documentación xustificativa dos 

méritos, se houbera máis solicitudes que prazas. 

Antes do 25 

abril 

 Publicación das listaxes con carácter provisional de todo o 

alumnado admitido e non admitido. 

Cinco días 

hábiles 

 Para presentar reclamacións a publicación anterior. 

Antes do 15 de 
maio 

 Resolución das reclamacións e publicación das listaxes 
definitivas. 

Recursos e  
denuncias 

 As resolucións definitivas na admisión do alumnado ditadas 
polos Consellos Escolares, as comisións de escolarización e os 

servizos provinciais de inspección poderán ser obxecto de 
recurso de alzada no prazo dun mes dende a súa publicación 
ante o titular do departamento territorial da Consellería de 

Educación. 

Do 20 ao 30 de 

xuño 

 Formalización da matrícula para o alumnado de Infantil e 

Primaria. 

Do 25 de xuño 
ao 10 de xullo 

 Formalización da matrícula para o alumnado de Educación 
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. 

Fora de prazo  As solicitudes  fora de prazo deberán entregarse na comisión 
de escolarización da Inspección Educativa de Santiago. 

 
* Cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día 
lectivo inmediato seguinte.  
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