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PROCEDEMENTO

Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG nº 245 do 26 de decembro

Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG nº 53 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG nº 22 do 01/02/2017)
(á súa disposición para consulta na páxina web do centro e na Secretaría)

CALENDARIO DO 
Presentación de solicitudes de admisión.
(Impresos disponibles na web do centro

Xunta de Galicia ou na aplicación Admisión Alumnado

Presentación de documentación 
de admisión. (Se fora necesario baremar

automática) 

Reunión do Consello Escolar. 

Publicación de listaxes provisionais.

RECLAMACIÓNS contra listaxes provisionais
titularidade do centro  
(Art. 30.3 da Orde do 12 de marzo

Publicación das listaxes definitivas.

RECLAMACIÓNS contra listaxes definitivas ante a persoa 
titular da Xefatura Territorial  
(Art. 32.2 da Orde 12 de marzo de 2013)

Matrícula de Ed. Infantil e Ed. Primaria.

Matrícula de Educación Secundaria Obrigatoria.

Prazo extraordinario de matrícula para ESO

(Art. 13.2 da Orde do 12 de marzo de 2013)

1º. Só se poderá presentar unha única solicitude de admisión

centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a 

perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia ou praza 

solicitude de admisión noutro 

centro de orixe. 

3º. O alumnado que teña reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro 

distinto deberá comunicar a renuncia á reserva ante

solicitudes de admisión. 

 
 

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/19
 

LEXISLACIÓN APLICABLE: 

Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG nº 245 do 26 de decembro

Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG nº 53 do 15 de marzo

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG nº 22 do 01/02/2017)
(á súa disposición para consulta na páxina web do centro e na Secretaría)

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO  
Presentación de solicitudes de admisión. 

do centro, a través da Sede Electrónica da 

Admisión Alumnado) 
DO 

Presentación de documentación xustificativa dos criterios 
necesario baremar e non autorizase a consulta 

DO 

ANTES DO 25 DE ABRIL
Publicación de listaxes provisionais. 

contra listaxes provisionais ante a 

Orde do 12 de marzo de 2013) 

5 DÍAS HÁBILES posteriores á 
publicación das listaxes 

Publicación das listaxes definitivas. ANTES DO 15 DE MAIO

contra listaxes definitivas ante a persoa 

(Art. 32.2 da Orde 12 de marzo de 2013) 

1 MES contado a partir do día 
seguinte á publicación das 

listaxes definitivas

. Primaria. DO 20 AO 30 DE XUÑO

Matrícula de Educación Secundaria Obrigatoria. 
DO 25 DE XUÑO AO 

Prazo extraordinario de matrícula para ESO DO 01 AO 

 

AVISO IMPORTANTE   
(Art. 13.2 da Orde do 12 de marzo de 2013): 

ó se poderá presentar unha única solicitude de admisión, que terá carácter vinculante, no 

centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a 

perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. 

garantía de permanencia ou praza reservada nun

 centro distinto deberá comunicalo ao mesmo tempo, 

O alumnado que teña 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 

SIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/19 

Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG nº 245 do 26 de decembro de 2012) 

do 15 de marzo de 2013) 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG nº 22 do 01/02/2017) 
(á súa disposición para consulta na páxina web do centro e na Secretaría) 

DO 01 AO 20 DE MARZO 

DO 23 DE MARZO AO  
09  DE ABRIL 

ANTES DO 25 DE ABRIL 

5 DÍAS HÁBILES posteriores á 
publicación das listaxes 

provisionais 

ANTES DO 15 DE MAIO 

1 MES contado a partir do día 
seguinte á publicación das 

listaxes definitivas 

DO 20 AO 30 DE XUÑO 

DO 25 DE XUÑO AO  
10 DE XULLO 

DO 01 AO 10 DE SETEMBRO 

que terá carácter vinculante, no 

centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a 

nun centro, se presenta 

centro distinto deberá comunicalo ao mesmo tempo, ao 

O alumnado que teña reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro 

s do inicio do prazo de presentación de 


