
Prazo de presentación das solicitudes de admisión de novos alumnos 

- Os novos alumnos que queiran presentar solicitude de admisión neste centro terán
que facelo do 1 ao 22 de marzo ámbolos dous incluídos.

- Os impresos da solicitude pódense pedir en Administración ou atopalos na sede
electrónica da Xunta de Galicia.

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

- Cubrir  a  solicitude informá camente e presentala asinada de xeito manual  no
centro:
Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrar a seleccionar
a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha
pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos
persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a
información  descrita,  accederase  á  lapela  “Confirmar  solicitude”.  Nesta  lapela
poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá
descargala para asinar e presentar no centro.

- Cubrir  a  solicitude  informá camente  e  asinala  en  Sede  Electrónica: 
Para  presentar  a  solicitude  a  través  da  Sede  Electrónica  deberá  acceder  a
admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con cer ficado dixital, para elo
deberá  premer  na  icona  verde  que  se  atopa  arriba  a  dereita .  Posteriormente
deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. 

De seguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos 
necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e 
autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela 
“Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou 
premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón "Firmar e 
presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando 
como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

IMPORTANTE: Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis
dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA 
UNIDADE FAMILIAR, ul ma páxina da solicitude que pode visualiar e descargar 
nesta aplicación).
Debe achegar escaneada toda a documentación per nente á hora de presentar 
solicitude.
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- Cubrir  a  solicitude  manualmente  e  presentala  asinada  presencialmente  no
centro: 
Se  non  desexa  cubrir  a  solicitude  dixitalmente  pode  facelo  de  xeito  manual
descargando dende  os  seguintes  enlaces  os  documentos,  cubrilos  e presentalos
firmados no centro

NOTA INFORMATIVA:

Lémbrase aos pais, nais ou tores legais que só se pode presentar unha  única solicitude no
centro no que se solicita praza en primeiro lugar, solicitude na se poderá poñer outros
centros segundo a orde de prioridade. A infracción determinará a perda dos dereitos de
prioridade que poidan corresponderlle. Tamén deberán renunciar á praza no centro onde
teñan reserva automá ca.

A reserva no IES Rego de Trabe é automá ca para os  alumnos xa escolarizados no
noso  centro,  polo  que  os  que  queiran  solicitar  praza  noutro  IES  dis nto deberán
presentar  a  renuncia  neste  centro  antes  do  inicio  do  prazo  de  presentación  de
solicitudes de admisión (antes do 1 de marzo).

Calendario de a  dmisión de alumnado para o curso 2021/22  

- Publicación de postos escolares vacantes: data límite o 28 de febreiro  

- Presentación de solicitudes para novos alumnos: do 1 ao 22 de marzo.  

- Presentación da documentación acredita va dos criterios de admisión no caso de non
haber vacantes suficientes para todas as pe cións: ata o 12 de abril.  

- Publicación das listaxes provisionais de admi dos e non admi dos: antes do 26 de
abril

- Prazo de reclamación ante o  consello  escolar  do centro:  5  días hábiles  desde a
publicación das listaxes.

- As reclamacións resolveranse no prazo de 5 días hábiles.  

- Publicación das listaxes defini vas de admi dos e non admi dos:  antes do 18 de
maio

- Prazo de interposición de recurso de alzada ante o tular da xefatura territorial: un
mes a par r do día seguinte da publicación.



Prazo para a formalización da matrícula.

Todos os alumnos (incluídos os alumnos do centro) deberán formalizar a súa matricula
nos prazos sinalados a con nuación. De non facelo así perderán o seu dereito á praza.

Prazo ordinario (alumnos con todas as materias superadas no mes de xuño): do 25 de
xuño ao 10 de xullo.

Prazo extraordinario (para os alumnos con materias pendentes de xuño): do 1 ao 10 de
setembro.


