
Calendario de admisión 2021/22 

  1 -22 marzo de 2021 (ambos inclusive): prazo de presentación de solicitudes de 

admisión en días lectivos (9-13 horas). 

O prazo xeral de presentación de solicitudes de admisión para o vindeiro curso 

2021/2022 remata o día 20 de marzo de 2021, e a partires desa data a Sede Electrónica 

non admitirá solicitudes para este procedemento, pero a aplicación 

“admisionalumnado” https://www.edu.xunta.es/admisiónalumnado/) admitirá o 

rexistro ata o día 22.Estas solicitudes Terán que presentarse de forma presencial no 

propio centro que se solicita en primeiro lugar ou en calquera dos Rexistros que 

establece a Lei de Procedemento Administrativo Común. Cada alumno e alumna só pode 

presentar una única solicitude no centro en que solicite praza en primeiro lugar, 

advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan 

corresponderlle. 

Meritos que se valoran son os do apartado CRITERIOS DO BAREMO no Anexo II que se 

deben presentar coa solicitude (orixinais e fotocopias), xa que, hai que facer valoración 

debido o número de prazas. Presentarase tamén fotocopia do DNI do alumno/a, 

certificado de matricula do centro no está matriculado e os de 1º de  Bacharelato un 

certificado de estudios de 3º ESO coa nota media.Sentenza xudicial de separación ou 

divorcio de darse o caso. 

De non presentarse coa solicitude terá un prazo de 10 días hábiles contados a partir dos 

2 días seguintes ao remate do prazo para presentar solicitudes de admisión para a 

documentación acreditativa dos criterios do baremo. 

 Antes do 25 de abril de 2021: Publicación das listaxes provisionais de admitidos 

e non admitidos. Poderá presentarse reclamación nun prazo de cinco días 

hábiles a partir do seguinte á súa publicación. 

 Antes do 15 de maio de 2021: Publicación das listaxes definitivas de admitidos e 

non admitidos. Poderá presentarse recurso de alzada ante a Xefatura Territorial 

no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

 Do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2021: Prazo ordinario para formalizar a 

matrícula para o alumnado admitido. 

 

ATENCIÓN:(o centro establecerá un prazo propio de matrícula en xuño). 

 

 1- 10 de setembro de 2021: Prazo extraordinario para formalizar a matrícula 

para o alumnado admitido. 

 

ATENCIÓN:(o centro establecerá un prazo propio de matrícula en setembro). 

 

https://www.edu.xunta.es/admisiónalumnado/

