
                                                          

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2023-2024

O alumnado de 4º que queira estudar bacharelato ten que facer reserva de praza. Este alumnado ten

prioridade para a admisión nos dous institutos de Noia aos que estamos adscritos (IES Virxe do Mar e IES

Campo de San Alberto). Estas solicitudes de reserva de praza téñense que entregar no noso centro nun

prazo que remata o 6 de febreiro.

Como  é  unha  decisión  que  hai  que  meditar,  no  centro  estamos  facendo  reunións  para  orientar  ó

alumnado  na  escolla  da  modalidade   de  bacharelato  máis  axeitada  ós  estudos  que  queiran  facer

posteriormente.

Dende logo, quen teña clara a súa decisión xa pode presentar a súa solicitude de reserva.

Lembramos tamén que o alumnado matriculado no noso centro en 1º, 2º e 3º de ESO non necesita reservar

praza. 

XEITOS DE PRESENTAR A SOLICITUDE DE RESERVA

Hai tres opcións para presentar a solicitude de reserva:

1. Cubrir a solicitude informaticamente e asinala en Sede Electrónica:

Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado

admisionalumnado (xunta.gal) con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para iso deberá

premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Posteriormente deberá seleccionar a opción

de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá

cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os

criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no

botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede

Electrónica",  poderá  asinar  a  solicitude  dixitalmente,  quedando  como  presentada  no  centro,

sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. 

IMPORTANTE: Debe achegar dixitalizados, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo I bis

(última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación) e o libro de familia

(só a folla correspondente ao alumno).  

Para a autoridade educativa esta é a canle preferente de presentación. Dende o centro tamén nos

parece recomendable, xa que empregar a Chave365 ou un certificado dixital vai facilitar os trámites

posteriores do procedemento de matrícula, o acceso a bolsas etc.

2. Cubrir a solicitude informaticamente e presentala asinada de xeito presencial no centro:



                                                          

Hai que acceder á aplicación admisión alumnado  admisionalumnado (xunta.gal).   Logo deberá

seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha

pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os

datos  académicos  e  os  criterios  alegados  e  autorizacións.  Despois  de  cubrir  a  información

descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e

presentar no centro, xunto co anexo I-bis asinado (última páxina da solicitude que pode visualizar

e descargar nesta aplicación) e o libro de familia (a folla onde aparece o alumno/a)

3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro:

O vindeiro  luns  23  facilitaremos,  de  xeito  gratuíto,  unha  copia  en  papel  a  todo  o  alumnado

interesado. Tamén  se pode descargar a solicitude no seguinte enlace para imprimila, cubrila e

presentala asinada no noso centro:

https://www.edu.xunta.gal/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550A-G.pdf. 

Hai que achegar  asinado   o anexo I-bis e  (última páxina da solicitude que pode visualizar e

descargar nesta aplicación) e o libro de familia (a folla onde aparece o alumno/a).

NOVIDADE IMPORTANTE. O documento de reserva ten dúas partes:

1. Anexo I. Esté é propiamente o documento de reserva; no que se recollen os datos necesarios

para a reserva. Vai ir asinado por unha das persoas proxenitoras.

2. Anexo  I-bis.  Aquí  a  outra  persoa  proxenitora  presta  o  seu  consentimento  á  solicitude.  As

normas reguladoras establecen que en todos os casos é necesario o consentimento de ambas

persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras, coa única excepción do consentimento do agresor

nos casos de violencia de xénero.

No caso de algunha outra situación que queiran consultar, pregamos que se poñan en contacto co centro,

onde resolvermos as súas dúbidas. 

TELÉFONO ADMINISTRACIÓN IES POETA AÑÓN 881 866 215


