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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Xestión das altas e baixas de alumnado: Plan de acollida 
Para o seguimento das altas e baixas de alumnado procederemos da seguinte maneira 

1. Período de matrícula ordinario, extraordinario e subsidiaria 
a. Altas 

i. (auxiliares) Atendemos a solicitude da/s persoa/s responsable/s de 

alumnado  sobre de matrícula en conserxería 

ii. (xefatura de estudos) Asignámoslle grupo, oída a orientadora, de se-lo caso 

iii. (auxiliares) Realizamos a matrícula na táboa de Excel “Seguimento da admisión, 

curso VV-WW (matrícula), XXXX-YY-ZZ” 

iv. (auxiliares) Realizamos a matrícula no xade 

v. (auxiliares) Actualización dos datos no caderno de contactos do correo corporativo 

do centro: ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal (usuario ies.xunqueira.2, contrasinal ---) 

1. Picamos no  menú da esquerda en “Caderno de contactos” 

2. O alumnado de 1º da ESO é de nova incorporación no centro, polo que hai 

que ir ao XADE noutra pestana, cambiar o ano académico de traballo, facer 

unha busca en Alumnado > Xestión alumnado e marcar o nivel desexado, 

así teremos a listaxe de alumnado na esquerda podendo picar na pestana 

de Datos Xerais e copiar e pegar... (Teclas de acceso directo = “Ctrl + C” e 

“Ctrl +V”). 

a. Os “Apelidos” e o “Nome” da parte superior xusto debaixo do nome 

do centro e enriba do código de alumnado 

b. O “correo electrónico” da última casilla azul da parte superior.  De 

non houber, poremos o do pai ou da nai 

3. O alumnado de 2º da ESO a 2ª de bacharelato é do centro, polo que o 

normal é que xa conste na base de datos, de aí que vaiamos elixíndoos por 

orde alfabética (na parte superior pódese filtrar por letra do primeiro 

apelido) conforme ao seguinte: 

a. Se atopamos correos electrónicos distintos, actualizaremos co 

último facilitado 

b. Se non atopamos o rapaz, o incorporaremos conforme ás indicacións  

do 1.a.iv. 

c. Para aforrar tempo na busca de alumnado tamén podemos coller 

mailto:ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
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os de “Z, Alumnado 1º ESO, curso actual” e pasar a “U, Alumnado 

2º ESO, curso novo” os que aprobaran, e así sucesivamente con 

tódolos niveis 

4. Agora xa podemos comezar a incorporalos ás listas de distribución, 

seleccionado o alumnado que queremos incorporar a “unha lista de 

contactos “ nos cadradiños da esquerda, seleccionando o grupo desexado 

xusto debaixo do nome do instituto na parte superior da pantalla debaixo 

das iconas principais, conforme ao seguinte: 

a. Z, Alumnado 1º ESO, curso XX/YY 
b. Z, Alumnado 2º ESO, curso XX/YY 
c. Z, Alumnado 3º ESO, curso XX/YY 
d. Z, Alumnado 4º ESO, curso XX/YY 
e. Z, Alumnado 1º BTO, curso XX/YY 
f. Z, Alumnado 2º BTO, curso XX/YY 

vi. (auxiliares) Incorporamos e actualizamos a todo o alumnado na aula virtual 

conforme ao documento “DC20XA01G - Ensino mixto, indicacións para a 

configuración inicial e mantemento” 

vii. (auxiliares) Emitimos o correspondente carné escolar (transporte) 

viii. (auxiliares) Actualizamos a listaxe de taquillas, no caso de solicitar unha 

ix. (auxiliares) Actualizamos a listaxe de altas/baixas e colgámola na vosa corticeira 

x. (equipo directivo/titorías) O primeiro día de clase realízanse os actos de 

presentación e acollida 

xi. No caso de ser alumnado da ESO: 

1. (auxiliares/secretaría) Asignámoslles portátil e imprimimos os documentos 

de cesión, logo das indicacións da dirección, para a súa entrega 

directamente ao alumnado 

2. (alumnado) Entregan os documentos de cesión directamente na secretaría 

3. (auxiliares) Cargarán no panel edixgal tódolos documentos de cesión, antes 

do 15 de outubro.  Levarán un control de tódolos documentos entregados, 

solicitando ao persoal subalterno que lembre e recolla os esquecidos 

4. (Coordinador edixgal/abalar, secretaría ou dirección) Unha vez recollido os 

documentos de cesión, entregámoslles o portátil 
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xii. (auxiliares) Informamos nos foros de equipos docentes a/s nova/s incorporación/s 

indicando as modificacións de matrícula, se as houber (validación/exención/cambio 

de modalidade/itinerario...) 

2. “Matrícula viva”, logo da notificación por parte da Comisión de escolarización 
a. Altas 

i. (dirección/secretaría) Recibimos o mail de confirmación da Comisión de 

escolarización 

ii. (dirección/secretaría) Reenviamos o mail ás persoas auxiliares administrativas e a 

todo o equipo directivo 

iii. (auxiliares) Atendemos a solicitude da/s persoa/s responsable/s de alumnado 

(sobre de matrícula en conserxería) 

iv. (xefatura de estudos) Asignámoslle grupo, oída a orientadora, de se-lo caso 

v. (auxiliares) Realizamos a matrícula no xade 

vi. (auxiliares) Actualizamos a listaxe de taquillas, no caso de solicitar unha 

vii. (auxiliares) Emitimos o correspondente carné escolar (transporte)  

viii. *en desuso  (auxiliares) Emitimos os adhesivos repetidos (orla) para o 

profesorado. 

ix. (bedeis/equipo directivo) acompañámoslle á clase correspondente 

x. (auxiliares/secretaría) no caso de ser alumnado da ESO: 

1. Solicitamos ao soporte.premium@edu.xunta.gal a alta no EVA edixgal 

(indicando o grupo correspondente) e no panel edixgal para lle poder 

asignar portátil. 

2. Asignámoslle portátil, imprimimos o documento de cesión.  Logo de ter o 

documento asinado, entregámoslle o portátil e o cargamos no panel edixgal. 

xi. (auxiliares) Informamos nos foros de equipos docentes a/s nova/s incorporación/s 

indicando as modificacións de matrícula, se as houber (validación/exención/cambio 

de modalidade/itinerario...) 

xii. (auxiliares) Incorporamos o novo alumno na aula virtual conforme ao documento 

“DC20XA01G - Ensino mixto, indicacións para a configuración inicial e 

mantemento” 

xiii. (auxiliares) Actualizamos a listaxe de altas/baixas e colgámola na vosa corticeira 

mailto:soporte.premium@edu.xunta.gal
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xiv. (auxiliares) Incorporamos os datos no caderno de contactos do correo corporativo 

do centro conforme ás indicacións  do 1.a.v. 

xv. (bedeis) Procedemos a poñer o seu pupitre e a súa cadeira.  Hainos dispoñibles nos 

almacéns do 1º andar, segundo a cor correspondente 

3. Baixas 
(cabe citar que a anulación de matrícula voluntaria só existe para bacharelato e até o 30 de abril, 

sen embargo, no caso da ESO ten que estar ligada a un traslado de matrícula ou situación “moi 

xustificada” xa que o alumnado matriculado na ESO ou ter 16 anos e ter sido escolarizado por 10 

anos) 

a. (xefatura/orientación) Fai as xestións oportunas para o seu tránsito á súa nova condición 

b. (auxiliares) Recollémoslle o carné escolar (transporte) e o cortamos ou destruímos 

c. (auxiliares) Recollémoslle os libros do banco de libros da ANPA, de se-lo caso, facendo unha 

comprobación visual do seu estado e os levamos ao armario da ANPA (corredor debuxo) 

d. (auxiliares/secretaría) Recollémoslle o portátil EDIXGAL + funda + cargador, de se-lo caso, e 

facemos unha comprobación visual do seu estado e poñémolo a punto para telo de reserva.  

Tamén ten que asinar o documento de recollida (panel edixgal) 

e. (auxiliares) Lembrámoslle que debe baleirar e quitar o cadeado da súa taquilla, de 

se-lo caso 

f. (auxiliares) Atendemos a solicitude da/s persoa/s responsable/s de alumnado  impreso 

autocopiativo nas bandexas de secretaría 

g. (auxiliares) Actualizamos a listaxe de altas/baixas e colgámola na vosa corticeira 

h. (auxiliares) Informamos nos foros de equipos docentes a/s nova/s baixa  

i. (bedeis) Procedemos a retirar o seu pupitre e a súa cadeira, deixándoas en calquera dos 

almacéns do 1º andar 

Asdo.:  O director 

 

 

D. Juan Carlos Pérez Mestre 


		2023-04-15T11:07:34+0200
	44758486A JUAN CARLOS PEREZ (R: Q8655129H)




