
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2021/2022  - CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN  

NORMATIVA REGULADORA 

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, pola que se regula a admisión de alumnado en centros 

docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 26 de decembro de 2012) 

 Orde de 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado 

en centros docentes sustentados con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde 

do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017) e pola Orde do 18 de decembro de 2020 (DOG 

do 22 de decembro de 2020) 

 

Reserva de praza centros adscritos 

(CEIP Plurilingüe A Pedra) 

 
 
 
 

 

Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro 

 
Data do sorteo público das letras para o  desempate 

 

             25 de febreiro 

 

Publicación de postos escolares vacantes 
 

        Antes do 1 de marzo 

Presentación das solicitudes de admisión  Do 1 ao 22 de marzo 

Presentación da documentación xustificativa 

(no caso de baremo) 

 

Do 25 de marzo ata o 9 de abril   

Publicación das listaxes provisionais de 

admitidos e non admitidos 

 

Antes do 25 de abril 

 

Reclamacións á listaxe (ante o Consello 
Escolar) 

5 días hábiles seguintes á 

publicación da mesma 

Publicación das listaxes definitivas 

de admitidos e non admitidos 

 

Antes o 15 de maio 

 Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que 
solicite praza en primeiro lugar, en caso de duplicidade de solicitude esta suporá a 
perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. 

 O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta 
solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao 
centro de orixe. 

 O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de 
admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio 
do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 
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