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Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022 
 

FASE DE RESERVA DE PRAZA PARA CENTROS ADSCRITOS 

Información xeral e normativa: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849 

 
Este ano adiántase o prazo para facer a reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa educativa (os 
que cursan actualmente 6º curso de Educación Primaria, no caso de alumnos do CEIP Pumar de Urdilde -centro adscrito- que queiran 
seguir os seus estudos no CPPI dos Dices e os que de 4º curso de ESO do CPPI dos Dices, que queiran reservar praza no IES Macias 
o Namorado, de Padrón -centro de adscrición-). 
 
Como en anos anteriores, as familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual ou a través da aplicación 
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ 
 
Esta solicitude (Anexo I e Anexo II ) deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará a Chave 
365 ou certificado dixital. 
 
O prazo de presentación das solicitudes é do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro, ámbolos dous inclusive.  
 
OUTRAS DATAS DE INTERÉS NO PROCESO: 

 

✓ Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro, sempre antes do 1 de marzo de 2021. 

✓ Publicación de postos escolares vacantes: Antes do 1 de marzo de 2021. 

✓ Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.  

✓ Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para 

presentar as solicitudes de admisión. 

✓ Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. 

✓ Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio. 

✓ Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño. 

✓ Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: do 25 de xuño ao 10 de xullo. 

✓ Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: do 1 ao 10 de setembro. 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_i_g.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_i_bis_g.pdf
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FASE DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN CENTROS PÚBLICOS CURSO 2021/2022 
 

Prazos: 
 

Do 1 ao 20 de Marzo, ámbolos dous inclusive. 

Para todo o alumnado (o que se incorpora por 1ª vez - 4º Educación Infantil -, o procedente doutros centros e os que reservaron praza de centros adscritos). 
Si o último día de prazo fose non lectivo, este prorrogarase automaticamente, ata o día lectivo inmediato seguinte. 
 
Documentación: 

Solicitude de admisión, copia cotexada do Libro de Familia, certificado de matrícula (alumnos procedentes doutros centros), copia cotexada dos DNI dos membros 
da unidade familiar (cando non autoricen a súa consulta). 

 
Notas: 

 No caso de que por insuficiencia de prazas houbese que baremar as solicitudes, os interesados deberán presentar documentación xustificativa dos criterios 
alegados (discapacidade, renda, familia numerosa, etc.).  

 Amosando os orixinais non será preciso que as copias sexan cotexadas 
    

FASE DE SOLICITUDE DE MATRÍCULA EN CENTROS PÚBLICOS CURSO 2021/2022 
 

Prazos:  

 Para educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño 
 Para educación secundaria:  do 25 de xuño ao 10 de xullo (ordinario) e do 1 ao 10 de setembro (extraordinario)  

 
Documentación: 
 

Tódolos/as alumnos/as deberán  presentar a seguinte documentación no momento de formalizala súa matrícula: Modelo oficial de solicitude, 3 fotos tamaño carné, 
certificado/informe médico, acreditación da tutela do menor no caso de pais separados/divorciados e de existir sentenza xudicial firme, copias cotexadas de: Libro 
de familia, tarxeta sanitaria, DNI dos pais/titores e do/a alumno/a si o tivese, certificado de empadroamento colectivo con antigüidade de alo menos un ano e 
certificado de matrícula expedido polo centro de orixe (estes dous últimos certificados non terán que presentalos os/s alumnos/as procedentes de centros adscritos). 
Os/as alumnos/as que se matriculen en 4º curso de educación infantil presentarán ademais: autorización ou non do uso da imaxe/actividades o libro de vacinas e o 
cuestionario de lingua materna.  
 
Notas: 

➢ Si o último día dos prazos fose non lectivo, o prazo prorrogarase automaticamente, ata o día lectivo inmediato seguinte. 
➢ Si no momento de formalizar a matrícula os interesados amosan os orixinais da documentación solicitada, non será preciso que  traian as copias cotexadas 
➢ Cando unha alumna ou un alumno se incorpora tardiamente ao sistema educativo, por proceder doutro país ou por calquera outro motivo, ten o dereito a unha praza escolar gratuíta e a súa familia ten 

o deber de escolarizalo no prazo máis breve posible. Para facer efectivo este dereito deberán establecer contacto co centro situado máis preto do seu lugar de residencia. 
➢ No caso de pais separados coa custodia compartida, a solicitude de admisión e matrícula deberá estar asinada polos dous cónxuxes. 
➢ As matrícula debidas a traslado de domicilio familiar co curso xa iniciado, o certificado de empadroamento colectivo non precisará de antigüidade. 


