
 

  
 
 

16/01/2022 

 
PROCEDEMENTO DE RESERVA DE PRAZA EN CENTRO ADSCRITO  

CURSO 2023/2024 

 

 
NOTA INFORMATIVA   

 O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición 
pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro 
adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición 
que solicita. 
 En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten 
carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela. A 
data límite para presentar renuncia a unha praza reservada é ata o día 28 de febreiro. 
 A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar 
expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter 
renunciado á praza reservada poderán ser causa de perda do dereito a participar no 
procedemento nos termos previstos no artigo 8. 
 A matriculación nun centro docente público ou privado concertado implicará respectar 
o proxecto educativo e o carácter propio do centro privado concertado. 

 

 CENTRO DE ADSCRICIÓN: IES ILLA DE TAMBO (Bacharelato). 

 

NORMATIVA REGULADORA: 

 Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG nº 212 do 8 de novembro de 2022) 
 Decreto 13/2022 do 3 de febreiro (DOG nº 29 do 11/02/2022) 

Presentación de solicitudes de RESERVA para cursar estudos 
de bacharelato no centro adscrito IES ILLA DE TAMBO 
 
Preferiblemente por vía electrónica, mediante o formulario 
normalizado ED550A dispoñible no centro, na aplicación 
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado ou na  Sede 
Electrónica  da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) 

Do 16 de xaneiro ao 6 de 
febreiro 

Publicación da listaxe de alumnado con posto reservado no 
centro de adscrición 22 de febreiro 

No caso de que o número de postos dispoñibles en reserva non sexan suficientes para atender 
todas as solicitudes, publicarase esta circunstancia e todo o alumnado deberá presentar 
necesariamente solicitude de admisión no período do 1 ao 20 de marzo. 

Formalización da matrícula en Bacharelato. Do 23 de xuño ao  
7 de xullo 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221108/AnuncioG0655-281022-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-040222-0004_gl.html
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

