
ADMISIÓN ALUMNADO
NORMATIVA:
DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado. 
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado. 
ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o 
procedemento para a admisión do alumnado. 

PRAZO PRESENTACIÓN: 1 AO 23 MARZO (ambos inclusive)

PRESENTACIÓN DO ANEXO II 
1. O formulario normalizado (ED550B) pode presentarse no centro en formato papel.

2. Na sede electrónica da Xunta de Galicia ou

3. Na aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) xerar 
informe e presentar  no centro.  

Deberá estar asinado por un dos proxenitores ou polos dous en caso de separación ou divorcio.

NORMAS :
• Cada alumno/a só pode presentar  unha única solicitude de admisión no centro para o 

que solicite praza en primeiro lugar.
• Cada solicitude pode conter unha relación de ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se un alumno ten garantida a permanencia nun centro e presenta solicitude de admisión 

noutro distinto deberá presentar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de 
presentación das solicitudes de admisión (29 de febreiro), no centro de orixe.

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

DOCUMENTACIÓN:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, 
cando denegue a súa consulta no sistema de verificación  de datos de identidade  do Ministerio 
de Facenda e Administracións Públicas. 

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

c) Certificación oficial do expediente académico.

d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o 
caso, para o seu cotexo.( En caso de violencia de xénero non será esixible)

Publicación listaxes provisionais admitidos/non admitidos  antes do 25 abril

Publicación listaxes definitivas admitidos/non admitidos antes do 15 de maio.

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

