
INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE RESERVA DE 

PRAZA E ADMISIÓN DO ALUMNADO. 

CURSO 23-24 
 

A normativa que regula o proceso de admisión do alumando nos centros educativos, 

aparece recollida tanto no Decreto 13/2022, do 3 de febreiro (DOG do 11 de febreiro), como 

na Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG do 8 de novembro) 

O nº de postos escolares ofertados no IES de Becerreá para o próximo curso son: 

ESO: 30 alumnos/as por curso (un grupo) 

BAC: 33 alumnos/as por curso (un grupo) 

Os prazos de presentación de solicitudes de reserva de praza e admisión son os seguintes: 

- do 16 de xaneiro ata o 6 de febreiro de 2023, para que o alumnado dos dous 

centros  adscritos (CEIP San Xoán e CEIP As Nogais) reserven praza no noso centro 

(Anexo I). Esta xestión realízase no propio colexio ou por vía telemática, non no instituto. 

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual nos CEIP 

(como en cursos anteriores) ou a través da aplicación “admisionalumnado” 

(www.edu.xunta.es/admisionalumnado/), no menú: 

Solicitudes – Reserva – Crear  

Igualmente, poderán presentar solicitude na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.  

A listaxe definitiva do alumnado admitido publicarase antes do 28 de febreiro. 

- do 1 ao 20 de marzo para o alumnado que, procedente doutros centros distintos, presenta 

solicitude de admisión no IES de Becerreá (Anexo II). 

A publicación da listaxe provisional de admitidos faríase antes do 25 de abril, podendo 

formularse reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa 

publicación, ante o consello escolar. Antes do 15 de maio publicaríase a listaxe definitiva. 

No caso de que o nº de solicitudes fose superior ao nº de prazas ofertadas (feito improbable 

no noso caso), o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días 
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seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión, para achegar a 

documentación xustificativa dos criterios de baremo. 

O alumnado admitido terá que formalizar a súa matrícula dentro dos prazos seguintes:  

do 23 de xuño ao 7 de xullo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato (estableceranse e publicaranse datas preferentes segundo os cursos nos que 

matriculares). 

 Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no 

dereito á praza obtida. 

Os impresos para a formalización da matrícula están dispoñibles nesta mesma páxina web, 

no apartado "secretaría virtual", ou na propia secretaría do noso centro. 

INFORMACIÓN DE INTERESE: 

- Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicita praza en 

primeiro lugar. Se presentara máis dunha solicitude en distintos centros, perderá os dereitos 

de prioridade que puideran corresponderlle. 

- Se un alumno/a, que teña garantido a permanencia nun centro, presenta solicitude de 

admisión noutro distinto, deberá comunicar este feito ao centro de orixe. 

- Se un alumno/a que teña praza reservada nun centro, presentase solicitude de admisión 

noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de 

presentación de solicitudes de admisión ( que é do 1 ao 20 de marzo). 

Os servizos complementarios cos que conta o centro son o de comedor escolar (gratuíto ou 

con abono do servizo en función da renda per cápita das familias) e o de transporte escolar. 

Con respecto a este último, aqueles alumnos/as que queiran facer uso do mesmo sen ser 

usuarios lexítimos, é dicir, que vivan a menos de 2 km do centro ou estudan bacharelato, 

deberán facer unha solicitude expresa diante da dirección do instituto, para ser 

autorizados  no uso extraordinario deste servizo, se hai prazas vacantes, pola Xefatura 

Territorial da Consellería de Educación. 


