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Obxecto e normas comúns: 

 

O alumnado 

 que desexe cambiar a outro centro, 

  que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas 

dispoñibles sexa inferior á demanda, 

 que solicite posto escolar por primeira vez, 

 presentará a solicitude de admisión que deberá axustarse ao modelo normalizado 

(procedemento ED550B). 
 

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante e poderá conter unha relación de ata seis centros, por 
orde de preferencia, a duplicidade de solicitudes determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan 
corresponderlle. 

 

A reserva de praza nun centro é incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo 
renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación 
de solicitudes de admisión. 

 

 
Prazo de presentación: 

 

O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 22 de marzo, ambos os dous inclusive (ver 
calendario na páxina 2). 

 

A solicitude realizarase a través do formulario normalizado que se atopa na aplicación admisionalumnado 
(manual) que posibilita que as familias cubran a solicitude, marquen os criterios do baremo que queiran que 
se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia 
aplicación. Recoméndase que a solicitude sexa  cuberta a  través da  citada aplicación. Tamén será 
facilitado gratuitamente nos centros docentes e na sede electrónica da Xunta de Galicia. 

 

 
Documentación a presentar para a solicitude de admisión: 

 

A documentación que se presente en calquera trámite do procedemento debe ser orixinal ou copia 
cotexada. 

 

• Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a 
consulta. 

 

• Certificado de matrícula 
 

• Certificación académica do último curso rematado (só para Bacharelato) 
 

Documentación cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta: 
 

Se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, 
contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes de admisión, para 
presentar, de forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterios de baremo. 

 

Non obstante, só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda 
per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da 
proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada 
denegue expresamente a consulta automática. 

 

A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentaci ón 
impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente. 
Normativa 
aplicable: 

 

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos 
que imparten as ensinanzas de segundo 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 (DOG nº 245 do 26 de decembro de 2012). 

 

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
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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 (DOG nº 53 do 15 de 
marzo de 2013). 

 
Corrección de erros. 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 (DOG 
nº 79 do 24 de abril de 2013). 

 
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 (DOG nº 22 do 1 de febreiro de 2017). 

 
Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de 
Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territor io da Comunidade 
Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 (DOG nº 86 do 6 de maio de 2020) 

 
Orde do 18 de decembro de 2020 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 (DOG nº 256 do 22 de decembro de 2020). 

 

 
Calendario: 

 
 
Calendario: PROCEDEMENTO 

 
PRAZO 

Solicitude admisión Do 1 ao 22 de marzo 

Presentación da documentación xustificativados 
criterios alegados para o baremo 

Do 25 de marzo ao 9 de abril 

Publicación listas provisionais de persoas admitidas e 
non admitidas 

Antes do 26 de abril 

Reclamación ás listas provisionais ante o Consello 
Escolar 

5 días hábiles contados a partir do día 
seguinte ao da súa publicación 

Publicación listas definitivas de persoas admitidas e 
non admitidas 

Antes do 18 de maio 

Impugnación listas definitivas mediante recurso  de 
alzada ante a persoa titular da xefatura territorial 

No prazo dun mes contado a partir do día 
seguinte ao da súa publicación 

Matrícula PRAZO ORDINARIO:Do 25 de xuño ao 10 
de xullo 
PRAZO EXTRAORDINARIO:Do 1 ao 10 de 
setembro 
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Postos escolares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizos complementarios: 

 
Transporte escolar para a etapa obrigatoria (ESO). 

 
 

Solicitude e seguimento: 
 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade dispón dunha ferramenta informática, que ten 
como obxectivo facilitar a xestión de familias e centros. 

 
As familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do 
procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI 
do/a proxenitor/a asinante. 

 
Pola súa parte, os centros de ensino xestionarán e tramitarán as solicitudes directamente a través 
da aplicación, o que suporá simplificar a xestión administrativa que teñen que desenvolver no 
proceso. Para facilitar o coñecemento e funcionamento da nova aplicación ofreceuse previamente 
á súa implantación, formación aos centros docentes sobre o seu manexo e, así mesmo, contarán 
con instrucións específicas sobre o seu funcionamento e disporán de asistencia técnica durante a 
tramitación do procedemento. 

 
 
 
 
 

Mais información: 
 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B&ano=2018&numpub=1&lang=es 
 

 
 

Curso Nº grupos Alumnos matriculados Vacantes Aclaracións 

1º ESO 2 55 0 
Das cales 6 son 

para NEAE 

2º ESO 2 60 0  

3º ESO 2 29 0  

4º ESO 2 37 0  

1º Bach Artes 0 0 0  

1º Bach Ciencias 1 26 0  

1º Bach Humanid. 1 16 0  

2º Bach Artes 0 0 0  

2º Bach Ciencias 1 10 0  

2º Bach Humanid. 1 22 0  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B&ano=2018&numpub=1&lang=es

