
ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 2023-24

(ORDE do 21 de outubro do 2022 /DECRETO 13/2022

Actuación Data Documentos / Observacións

Cómputo de prazos
Cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo
inmediatamente seguinte.

Reserva de praza no
centro adscrito

15de xaneiro-
04 de febreiro

MODELO ED550A (galego o castelán). Remitir ao IES/CEIP relación do
alumnado susceptible de matricularse nel para o vindeiro curso xunto coas
solicitudes de reserva de praza
Cando no centro de adscrición o número de postos escolares dispoñibles non
sexa suficiente comunicarase circunstancia ao alumnado afectado.

Información ao
alumnado e as
familias (Art. 5)

Durante o
proceso

admisión

Exporanse no taboleiro de anuncios e nos sistemas de información pública de
que dispoña o centro os documentos contemplados no artigo 5.
Normativa reguladora /Postos escolares/ Prazos/Nota Informativa (única
solicitude; comunica. ao centro de orixe; renuncia á
reserva)/Documentación xustificativa/Calendario das listaxes/Prazo de
matrícula/Centros adscritos/ Area de Influencia/ Servizos
complementarios e normativa.

Sorteo público de
numeración a efectos
de desempate

23 de febreiro
O sorteo realizarase na Consellería. Aos efectos de desempate, na puntuación
final no curso 23/24, terase en conta o número 0,69, resultante do sorteo
público, dividido entre 100 ( 69/100)

Publicación de
vacantes

Antes do 01
de marzo

Para escolarizar a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo,
reservaranse tres postos por unidade: en 4º EI/ en 1º EP/ en 1º ESO (Artigo
2.3).

Solicitudes de
admisión de alumnos

Do 01 ao 20
de marzo

Solicitude segundo Anexo II da Orde

DE HABER MÁIS SOLICITUDES QUE PRAZAS VACANTES

Rematado o prazo e comprobado que hai máis solicitudes que prazas (non se inclúen as de NEAE) o centro abrirá un prazo
de dez días hábiles, contados a partir dos dous días seguintes ao remate do para achegar a documentación xustificativa dos
criterios de baremo.

Prazo para achegar a
documentación dos
criterios do baremo
(disposición adicional
primeira)

10 días
hábiles.
(remata o 4
de abril)

Presentación da documentación carácter voluntario
O Centro poderá requirir documentación complementaria que estime necesario
para acreditar circunstancias alegadas concedendo un prazo de 5 días hábiles.
A falta de documentación en tempo para acreditar o criterio ou criterios
impedirá valoralos.

Xuntanza Consello
Escolar e publicación
listaxe provisional de
admitidos e non admitidos

25 de abril
Publicación provisional de admitidos e non admitidos. Cómpre indicar na
listaxe que o prazo de reclamación será de 5 días hábiles a partir do día seguinte
á publicación e ante o Consello escolar ou Titularidade

Listaxe definitiva 15 de maio Listaxe definitiva de admitidos e non admitidos.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Formalización de matrícula Xuño.

Deberá formalizala no centro no que obtivo praza.

20-30 xuño: E. Infantil e Primaria.
23 xuño-07 xullo: ESO e Bacharelato.

Miguel
Selo


