
INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DOS CENTROS ADSCRITOS AO IES MONCHO VALCARCE QUE QUEIRA FACER A 

RESERVA DE PRAZA PARA 1º DA ESO OU 1º DE BAC, PARA O CURSO 2023-2024 

a) Normativa reguladora do procedemento (Decreto 13/2022 do 3 de febreiro e Orde do 21 de outubro de 2022) 

b) Prazo de presentación das solicitudes de reserva.  

Do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro do 2023, ambos incluídos. 

c) Data de publicación da listaxe do alumnado con posto reservado (Reserva de praza dos centros adscritos). 

22 de febreiro de 2023 

d) Postos escolares ofertados en cada nivel e etapa. 

1º ESO: 87, 2º ESO: 19, 3º ESO: 19, 4º ESO: 25, 1º BAC CCeT: 47, 1º BAC Hum: 26, 2º BAC CCeT: 47, 2º BAC Hum: 26 

f) Nota informativa 

1º. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á 

reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento 

(o IES Castro da Uz, para o seu alumnado de 4º da ESO e o CEIP que corresponda, no caso do alumnado procedente de 

6º de primaria), e identificará o centro de adscrición que solicita (O IES Moncho Valcarce). 

2º. En todo caso, a solicitude de reserva é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación 

implica que son certos os datos indicados nela. 

g) Prazo para formalizar a matrícula na ESO e no Bacharelato 

 Do 23 de xuño ao 7 de xullo (no sobre de matrícula figurará o día para cada curso) 

h) Centros adscritos: 

- IES Plurilingüe Castro da Uz  

- CEIP Plurilingüe A Magdalena 

- CEIP Plurilingüe Santa María 

- CEIP Mosteiro de Caaveiro (A Capela) 

- CEIP O Marbán (As Somozas) 

- CEIP Plurilingüe de Xermade 

i) Área de influencia do centro en cada unha das ensinanzas impartidas e áreas limítrofes. (pendente de publicación) 

j) Servizos complementarios que ofrece o centro: 

o Comedor (só os luns) ( regulado polo DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, DOG nº 154 de 13-8-2013 e a Instrución 

2/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, do 

1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión Directa no curso escolar 2022-2023 ) 

o Transporte escolar (regulado pola  Circular de planificación para o curso 2022/2023) 

k)  A admisión e a matriculación nun centro docente público implicará respectar o proxecto educativo. 

O alumnado e ás familias que poderán consultar na aplicación admisionalumnado 

(https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado): 

1. O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula. 

2. A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións. 

3. A relación do alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión asignado pola aplicación 

admisionalumnado no momento da súa gravación. 

4. O estado de tramitación da súa solicitude utilizando o número de solicitude e o número de DNI da persoa 

solicitante. 

5. A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do alumnado admitido coa 

puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos 

pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e Chave365 

(https://sede.xunta.gal/chave365). 


