
 
 

 

CALENDARIO PARA A ADMISIÓN DE ALUMNADO 

       (Curso 2021/22) 

 

 
Dende o 1 de marzo ao 22 de marzo (ambos inclusive): 

 

Ábrese un prazo de admisión do novo alumnado. A solicitude pódese recoller na 
Secretaría ou na Conserxería do centro ou fotocopiar o Anexo II (procedemento ED550B) 
da Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017). Así mesmo a 
solicitude de admisión tamén se poderá cumplimentar na aplicación admisionalumnado 
(https://edu.xunta.es/admisionalumnado)  
 
IMPORTANTE: Presentarase unha única solicitude no centro que se escolla como 
1ª opción ou de forma electrónica a través da aplicación citada anteriormente. 
Pódense relaciónar ata 6 centros por orde de preferencia. 
 
Só no caso de que a demanda de prazas supere a oferta do Centro: presentación da 
documentación  acreditativa dos criterios de admisión  no prazo de 10 días hábiles 
contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes 
de admisión. 
 
Antes do 26 de abril: 

Publicación das listas provisionais de admitidos e non admitidos. Estas listaxes poderán 
ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do Centro no prazo de 5 días 
hábiles. 
 
Antes do 18 de maio: 

Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos 

 
 
Do 25 de xuño ao 10 de xullo: formalización da matrícula  
 
Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matrícula 
 
 
Nota.- O alumnado que solicite e obteña praza nun centro distinto ao que lle 
corresponda, non terá dereito aos servizos complementarios (transporte ) establecidos 
con carácter gratuíto  pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NOTAS ACLARATORIAS 
 
 
Solicitude: 

Unha vez presentada a solicitude non é posible modificar os centros relacionados 

nin a súa orde de prelación. 

A renuncia á solicitude rexistrada, non permite presentar unha nova. 

 
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. 

Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade 

estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero 

 

Documentación: 

 

DNI do/a alumno/a solicitante ou libro de família. 

Consultaranse automaticamente (agás que as persoas interesadas se opoñan a esta 

consulta) os datos incluídos nos seguinte documentos: 

- DNI dos membros computables da unidade familiar. 

- Domicilio fiscal. 

- Renda anual per capita da unidade familiar. 

- Condición de familia numerosa 

- Discapacidade do alumnado, do/da proxinitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás 

recoñecida pola Xunta de Galicia. 

  

Toda a documentación deberá ser orixinal ou copia cotexada, bastará para iso co 
selo do centro. 

 

Na mesma solicitude os representantes legais do alumno deberán manifestar se desexan 

ou non utilizar os servizos complementarios. 

 

Os representantes legais tamén deberán indicar se o alumno presenta necesidades 

específicas de apoio educativo. 

 

Garantía de permanencia: 

Unha vez admitido un alumno nun centro queda garantida a súa permanencia no mesmo 

ata a finalización das ensinanzas que o centro estea autorizado a impartir. 


