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Información  do proceso de admisión de acordo 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. 

• Prazo de presentación das solicitudes: do 1 ao 20 de marzo, ambos os
dous inclusive.

• Cada alumna e alumno só pode presentar  unha única solicitude no
centro  no  que  solicite  praza  en  primeiro  lugar,  advertindo  que  a
infracción determinará 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.

• O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios
alegados para o baremo: 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días
seguintes  ao  remate  do  prazo  para  presentar  as  solicitudes  de
admisión, para achegar a documentación xustificativa dos criterios de
baremo. 

• Calendario de publicación das listaxes do alumnado admitido e non
admitido e os prazos para formular reclamación:

▪ Listaxes provisionais admitidos e non admitidos:  12 de abril de
2019.

▪ Listaxes definitivas admitidos e non admitidos:  10 de maio de
2019.

▪ Reclamacións  as  listaxes  provisionais  de  admitidos  e  non
admitidos: 5 días hábiles a partir da súa publicación.
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▪ Reclamacións  as  listaxes  definitivas  de  admitidos  e  non
admitidos:  contra  a  relación  definitiva,  as  persoas  interesadas
poderán interpoñer  recurso de alzada ante  a  persoa titular  da
xefatura  territorial,  no  prazo  dun  mes  contado  a  partir  do  día
seguinte ao da súa publicación. 

• Prazo  para formalizar  a  matrícula  que deberá  axustarse  ao  modelo
normalizado do anexo III desta orde:

▪ Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato. 

▪ Prazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro para o alumnado de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

• O centro dispón de servizo de transporte escolar regulado por:

▪ DECRETO  65/2014,  do  28  de  maio,  polo  que  se  modifica  o
Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación
dos servizos de transporte escolar e de obreiros de competencia
exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG, 10/06/14).

▪  Instrucción 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  do  4  de  xuño,
sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar
2018-2019. 

A Dirección.


