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ADMISIÓN ALUMNADO ESO/BACHARELATO 2018/19
O alumnado e/ou as súas familias que desexen obter unha praza de ESO ou 
BACHARELATO para o curso 2018/19  nun centro distinto do que está cursando este 
curso poderán presentar unha única solicitude da seguinte forma:

- De forma presencial na secretaría do centro docente indicado como primeira opción

– A través da aplicación de xestión do proceso 
“admisionalumnado”(https://www.edu.xunta.es/admisionalumado)

–
 Documentación (artigo 16):   “o/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá 

achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, 
cando denegué a súa consulta.

b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos 

exixidos en cada nivel educativo ou etapa
d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se e o 

caso”.

O prazo para solicitar praza  é do 1 ao 20 de marzo de 2018 ámbos inclusive

Calendario da admisión ESO    BACHARELATO    2018/19
1 ao 20 de marzo de 2018 presentación de solicitudes de admisión
A lista provisional de admitidos e non admitidos se publicará antes do 25 de abril
A lista definitiva de admitidos e non admitidos se publicará antes do 15 de maio
Os prazos de matriculación serán:

Ordinario: 25 xuño ao 10 de xullo
Extraordinario:  1 ao 10 de setembro

Normativa:
. 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 que impartan ensinanzas do 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de 
educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

. Orde do25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 indicada anteriormente.
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