
 

Prazos 

1. Do 1 ao 23 de marzo : presentación na Secretaría do Centro da solicitude de admisión (ANEXO II)  

2. Do 25 de marzo ao 15 de abril: presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados. 

PARA AXILIZAR OS TRÁMITES PRÉGASE QUE SE ACOMPAÑE A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA NO MOMENTO DE FACER A SOLICITUDE ( é dicir, entre o 

1 e o 20 de marzo)  

3. 21  de abril: publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido no taboleiro de anuncios (disporán dun prazo de 5 días hábiles para 

posibles reclamacións ante o Consello Escolar). 

 Resoltas as reclamacións no prazo de 5 días, publicaranse no taboleiro de anuncios as listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido.  

4. 7  de MAIO: publicación dasLISTAXES DEFINITIVAS 

5. Do 20 ao 30 de xuño:formalización da matrícula con impreso que se recolle no centro. 

 SE FINALIZADO O PRAZO DE MATRÍCULA NON SE FORMALIZASE ESTA, DECAERÁ O DEREITO Á PRAZA OBTIDA. 

 

  

 

  

 



 

 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. 

Artigo 35. Adxudicación subsidiaria  

Cando a persoa solicitante non fose admitida no centro indicado en primeiro lugar na súa solicitude, será baremada de forma sucesiva para cada un dos 
centros solicitados nos que existan postos vacantes, seguindo a orde de preferencia manifestada na solicitude, para determinar a súa puntuación no centro 
concreto conforme os criterios de baremo.  

Artigo 36. Procedemento  

1. A xefatura territorial correspondente remitirá a documentación indicada no artigo 33 desta orde á comisión de escolarización que, nestes casos, deberá 
constituírse con carácter preceptivo.  

2. A comisión de escolarización, á vista da documentación recibida, tendo en conta os postos escolares non cubertos nos respectivos centros e niveis e a preferencia 

manifestada na solicitude en segundo lugar, procederá a baremar os criterios de admisión acreditados. 

3. Cando non existan postos dispoñibles do curso ou nivel no centro indicado en segundo lugar, determinarase a puntuación que lle corresponde no 
centro indicado en terceiro lugar e, se é o caso, nos posteriores, seguindo sempre a orde de preferencia manifestada na solicitude na forma indicada no 
punto anterior.  

4. Unha vez determinada a puntuación que lle corresponde ao alumnado afectado no centro concreto, a comisión de escolarización comunicará á 
xefatura territorial o resultado da súa valoración para efectos da adxudicación dos postos escolares dispoñibles ao alumnado que, no nivel de preferencia 
que se estea considerando, obtivese a maior puntuación.  

5. A persoa titular da xefatura territorial remitirá a proposta de adxudicación subsidiaria de postos escolares aos centros nos que, segundo o resultado 
deste proceso, se vaia producir a escolarización da alumna ou do alumno.  

6. Se logo de valorar os criterios de baremo xustificados polo alumnado en todos os centros indicados na súa solicitude, as puntuacións acadadas nos 
respectivos centros non lle permitisen obter posto escolar en ningún deles, a comisión de escolarización proporá a adopción das medidas necesarias para a 
súa escolarización nun centro sustentado con fondos públicos. 
 

A DATA DA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN QUE ADXUDICARA DEVANDITOS POSTOS DEPENDE DA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

ALUMNADO QUE NON OBTIVO PLAZA NESTE PROCEDEMENTO 
 


