
NORMATIVA REGULADORA PARA O PROCESO DE ADMISIÓN
 

● DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo
ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria
e de bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

● ORDE do 12 de marzo de 2013, que o desenvolve.
● 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.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

● Prazo de presentación de solicitudes: 1-21 DE MARZO (ambos inclusive)

● Cando o número de solicitudes sexa superior ao de postos dispoñibles, o centro abrirá
un prazo de 10 días hábiles, entre o 24 de marzo e o 6 de abril, ambos incluídos, para
presentar, de forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterior
xerais de admisión alegados pola persoa solicitante.Tamén teñen a opción de
achegala á solicitude de admisión. 

● Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ANTES DO 25 DE
ABRIL. Poderán ser obxecto de reclamación nun prazo de 5 días hábiles. 

● Publicación definitiva das listaxes de admitidos e non admitidos: ANTES DO 15 DE
MAIO. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o
responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no prazo dun mes.

● O alumnado admitido no centro poderá formalización a súa inscrición do 20 A0 30 DE
XUÑO.

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040222-0004_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040222-0004_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040222-0004_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040222-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html


PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
 

1. Cubrir a solicitude a través do enlace á aplicación “admisión do alumnado” e asinala na Sede
Electrónica, coa Chave 365 ou certificado dixital. 

2. Cubrir a solicitude a través do enlace á aplicación “admisión do alumnado” e presentala
asinada no centro (cita previa).

 3. Cubrir a solicitude que achegamos para a súa descarga e entrega asinada na secretaría do
centro (cita previa).

 Manual sobe como presentar a solicitude a través da aplicación "admisión de alumnado"

SOLICITUDES
 

● Dispoñibles na páxina web, na aplicación "admisión de alumnado" e no centro,  a partir do 1 de marzo. 

Tamén poden recoller unha copia do formulario na secretaría do centro.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

●  Impreso de solicitude de admisión ED550B
●  Copia e orixinal do libro de familia ou DNI do alumno/a que acredite a súa idade. 
●  En caso de separación ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial. 
● En caso de familia numerosa, o título que o acredite. 
● En caso de solicitar unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio

Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias da petición.
● En caso de discapacidade da/o alumna/o, proxenitores, titores legais ou irmáns, achegarase a

documentación acreditativa.
● Certificado de empadroamento no que figure que levan máis dun ano empadroados/as, no caso de que

opten aos puntos do padrón)
● En caso de familia monoparental, documentación que acreditativa.
● Para alumnado procedente doutro centro deberán achegar tamén unha certificación de matricula do

centro de procedencia.  

PRAZAS VACANTES

CURSO VACANTES
4º EDUCACIÓN INFANTIL 22+3*
5º EDUCACIÓN INFANTIL 22
6º EDUCACIÓN INFANTIL 23
1º PRIMARIA 22
2º PRIMARIA 17
3º PRIMARIA 6
4º PRIMARIA 16
5º PRIMARIA 16
6º PRIMARIA 3
1º ESO 18
2º ESO 22
3º ESO 24
4º ESO 22

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
https://www.edu.xunta.gal/axudaplicacion/files/admisionalumnado/manual_familias_reserva.v.02.pdf

