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Calendario de admisión e matrícula
IES Eduardo Blanco Amor

Curso 2023/2024

Calendario do procedemento de admisión e matrícula para o curso 2023/2024, conforme á
ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro.

Do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro: Reserva de praza.

Os pais1 do alumnado que curse 6◦ de E. Primaria nalgún dos centros adscritos ao IES
Blanco Amor, (CEIP de Prácticas - ANEXA ou CEIP Plurilingüe Albino Núñez) entregan
a reserva de praza no seu centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado2. O
mesmo fará, nos respectivos centros, o alumnado do CPR Cardenal Cisneros, Plurilingüe María
Auxiliadora e Plurilingüe Santa María, que queiran reservar praza para 1◦ de bacharelato no
IES Blanco Amor.

22 de febreiro: Publicación de postos escolares vacantes.

Logo de comprobar que o número solicitudes de reserva é inferior ao número de postos
ofertados, publicarase no taboleiro e na páxina web o número de vacantes ofertadas para o
proceso de admisión.

28 de febreiro: Último día para renunciar á reserva feita noutro centro.

Aquel alumnado que teña feito reserva de praza noutro centro, se desexa concorrer ao
proceso de admisión no IES Blanco Amor, deberá primeiro renunciar, por escrito, á praza que
ten asignada no outro centro.

Do 1 ao 20 de marzo: Presentación de solicitudes de admisión.

Os pais do alumnado que estea cursando estudos noutros centros distintos dos adscritos,
ou dos adscritos se o número de prazas é inferior á demanda, entregan a solicitude de admisión
nas oficinas do IES Blanco Amor ou na aplicación admisionalumnado.

1Por cuestión de espazo, este termo fará referencia a: nai, titora legal, primeiro pai ou titor legal no caso
de familias homoparentais masculinas; pai, titor legal ou segunda nai ou titora legal no caso de familias
homoparentais femininas.

2www.edu.xunta.gal/admisionalumnado
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Dende o 23 de marzo e durante 10 días hábiles: Entrega documentación acreditativa
dos méritos alegados.

No suposto de que o número de prazas ofertadas para o proceso de admisión non fose
suficiente para cubrir a demanda, os pais do alumnado achegarán a documentación xustificativa
dos méritos alegados para o baremo.

24 de abril: Publicación das listas provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

Neste último suposto, e unha vez aplicados os criterios de baremo, publicarase no taboleiro
do centro unha relación nominal do alumnado admitido e non admitido, por orde de puntuación.

14 de maio: Publicación das listas definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

Unha vez atendidas as posibles reclamacións presentadas, publicarase o listado definitivo.

Do 23 de xuño ao 7 de xullo: Formalización da matrícula en ESO e bacharelato.

O alumnado admitido mediante calquera dos procedementos anteriores formalizará a súa
matrícula nas oficinas do IES Blanco Amor.


