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ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022-2023 

Solicitude de admisión  (alumnado de novo ingreso) 

Prazo de presentación: do 1 ao 21 de marzo 

A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a 

comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis. dispoñibles 

na secretaría do centro, na web do centro e  na aplicación admisionalumnado 

no seguinte enderezo: www.edu.xunta.es/admisionalumnado. 

As persoas solicitantes poderán: 

 Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos 

por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, 

sempre que  dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo 

II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa 

solicitude (anexo II). 

 

 Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede 

electrónica da Xunta de Galicia (dirección 

http://www.xunta.es/portada) ou da páxina web desta consellería 

(dirección https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849) para 

cubrilos manualmente e presentalos de forma presencial. 

          Os formularios estarán dispoñibles o 1 de marzo de 2022. 

 

A solicitude será única. Unha solicitude de admisión presentada nun centro 

educativo poderá anularse mediante a presentación doutra solicitude 

posterior, indicando expresamente por escrito que queda sen efecto a 

anterior ou anteriores. 

 

O alumnado que tivese posto reservado en centro de adscrición poderá 

presentar solicitude de admisión, se acredita que renunciou ao posto 

reservado antes do 28 de febreiro de 2022. 

 

A duplicidade de solicitudes tramitarase de acordo co previsto no artigo 15.6 

do Decreto 13/2022, do 3 de febreiro e o artigo 34 da Orde do 12 de marzo 

de 2013, a fin de escolarizar ao alumnado afectado. 

 

A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, 

cando se refiran a fillas/os comúns dun matrimonio non separado legalmente 

nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de 

Parellas de Feito de Galicia. 
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Nos demais casos requírese a sinatura das dúas persoas titulares, agás que 

a patria potestade estea atribuída a unha delas con carácter exclusivo, ou en 

situacións de violencia de xénero. 

 
 

Documentación: 

As solicitudes acompañaranse do DNI ou Libro de familia. Nos casos de 

traslado de centro presentarase ademáis certificado de escolarización. 

En caso de solicitar unha praza para alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo (neae) presentarase ademáis a documentación pertinente. 

 

Publicación das listaxes de persoas admitidas e non admitidas: 

Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado na 

entrada principal do centro escolar. 
 

Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación 

admisionalumnado 

empregando a Chave365 ou certificado dixital. 

 

- Listaxe provisional: antes do 25 de abril. Prazo de reclamación: 5 días 

hábiles a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

 

- Listaxe definitiva: antes do 15 de maio. 

 

 

Formalización de matrícula:   

- Educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.  

- Educación Secundaria: do 25 de xuño ao 10 de xullo.    
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Normativa reguladora de admisión do alumnado en centros públicos: 

- DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de 

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 29 - 

11/02/2022). 

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento 

para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con 

fondos públicos (DOG 53 - 15/03/2013). 

- 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. 

 

Para calquera dúbida, consultar información na secretaría do centro, no 

teléfono 881 867 840 ou no enderezo cpi.fonte.diaz@edu.xunta.es 
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