
INSTRUCCIÓNS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN         
CENTROS PÚBLICOS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO         
ACADÉMICO 2017-2018. 
 

1. Prazo de solicitudes de admisión: 01 ao 20 de marzo de 2017, ambos incluidos. 
 

2. A solicitude será única e poderáse presentar de forma presencial no centro educativo             
ou de forma electrónica a través da aplicación admisiónalumnado. 
 

3. 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. 
 

4. Coa solicitude deberá achegarse a documentación recollida no punto 5 da Orde do 25              
de xaneiro: 

Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da           
unidade familiar cando denegue a súa consulta. 
Documento acreditativo do requisito da idade do/da alumno/a 
Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os rquisitos          
académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do           
Anexo II. 
Convenio regulador ou resolución xudicial de separacón xudicial ou         
divorcio, se é o caso. 
 

5. Na mesma solicitude os representantes legais do alumno/a deberán manifestar se           
desexan ou non utilizar os servizos complementarios ( para o noso centro Transporte             
Escolar). 
 

6. Os representantes legais do alumno/a tamén deberań indicar se o alumno/a presenta            
necesidades específicas de apoio educativo ( achegar documentación xustificativa). 
 

7. As solicitudes de admisión poderán asinala calquer das persoas titulares da patria            
potestade. Nos casos de separados legalmente, divorciados ou parella de feito inscrita            
no Rexistro da Xunta de Galicia requírese a sinatura dos dous titulares. 
 

8. Cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta o centro abrirá un prazo               
de 10 días hábiles, a contar desde o día 22 de marzo, para presentar, de forma                
presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterios xerais alegados ( se            
xa autorizou a consulta automática non serán necesarios de presentar: Domicio fiscal            
e renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e            
discapacidade do alumno, proxenitores, titores ou irmáns recoñecida pola Xunta).  

 
9. En caso de empate na puntuación, aplicaranse sucesivamente os criterios de           

desempate do artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013. Para os efectos de                
desempate na puntuación final, as letras de prioridade que afectan ao primeiro            



apelido son as letras “l” e “l”; asi mesmo afectan ao segundo apelido as letras “N” e                 
“X”. 

 
Para maoir detalle pódese consultar: 

 
- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a 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 de 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. 
 
- Instrucción da Dirección Xeral de centros e Recursos humanos sobre o proceso de              
admisión para o curso 2017-18. 
 
- Resolución do 23 de febreiro de 2017. Resolución do sorte das letras de desempate. 
 
- Impreso para solicitude de Admisión. 
 
 
 


