
Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 
2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para
o curso académico 2020/21.  

(RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza.) 

1- REAPERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO 8 AO 18 DE MAIO.
Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros
docentes sostidos con fondos públicos do 11 ao 18 de maio.

O centro estará aberto en horario de mañá das 10:30 a 12:30

2. NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRICULACIÓN

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á
metade. 

b) Novos prazos do proceso: 

- Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

- Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de
2020.

-  Poderanse  formular  reclamacións  contra  as  listaxes  provisionais  no  prazo  de  3  días  hábiles
contados desde o seguinte ao da súa publicación.

- Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de
2020.

- Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

- Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato:
do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.



Acordo polo que se modifican as instrucións de presenza dos equipos directivos e doutro
persoal nos centros educativos de ensino non universitario. 

(RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza) 

-  A partir  do  día  11  de  maio  é  obrigatoria  a  presenza  nos  centros  educativos  de  ensino  non
universitario de 6 ou máis unidades de, polo menos, un membro do equipo directivo no horario
habitual do centro, en xornada de mañá.

- Nos centros de menos de 6 unidades é obrigada a presenza do director ou profesor responsable os 
días precisos para a realización dos trámites de escolarización e presentación da documentación ou 
doutros procedementos.

- Nos centros educativos en que exista persoal administrativo é obrigatoria a presenza no centro nos 
días que estableza a dirección do centro educativo para atender todos os trámites derivados do 
proceso de admisión e doutros procedementos.

- Desde a mesma data é obrigatoria a presenza do persoal de limpeza nos centros educativos para a 
realización de tarefas de limpeza e desinfección. 

Enténdese  por  desinfección a  limpeza  das  instalacións,  con especial  atención  ás  superficies  de
contacto  máis  frecuentes  como  pomos  de  portas,  mostradores,  mobles,  pasamáns,  máquinas
dispensadoras,  chans,  teléfonos  e  outros  elementos  de  similares  características,  conforme  as
seguintes  pautas:  utilizaranse  desinfectantes  como  dilucións  de  lixivia  (1:50)  recentemente
preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopen no mercado e que
fosen autorizados e  rexistrados  polo Ministerio  de Sanidade.  No caso de usar  un desinfectante
comercial,  respectaranse  as  indicacións  da  etiqueta.  Tras  a  limpeza,  os  materiais  empregados
desbotaranse de xeito seguro.

Así mesmo, realizarase unha desinfección diaria dos postos de traballo, con especial atención a
mostradores,  anteparos,  teclados,  pantallas  táctiles,  ferramentas  de  traballo  e  outros  elementos
susceptibles  de  manipulación,  prestando  especial  atención  a  aqueles  utilizados  por  máis  dun
traballador.


