
















CALENDARIO RESUMO
1 ao 15 de febreiro Reserva de praza en centro adscrito

Antes do 1 de marzo

Renuncia á reserva de praza
Publicar oferta de postos escolares e criterio complementario
Enviar a Inspección: vacantes iniciais: 7 + 3 NEAE[Reserva NEE 3/aula en 4ºEI, 1ºEP,
1ºESO]

Criterio complementario aprobado polos centros

1 ao 29 de marzo (Tui do 1 ao 21) Solicitudes de admisión dentro de prazo Anexo II + Anexo A

3 días hábiles seguintes á presentación Cargar as solicitudes de admisión dentro de prazo no XADE data + selo rexistro

En canto sexa detectada:

Falsidade ou ocultación dalgún dato
Enviar á Inspección: Solicitude con datos non reais
Xefatura Territorial: Dálles 5 días hábiles para presentar alegacións

Resolve en 5 días hábiles

10 días hábiles seguintes á presentación
Enviar á Xefatura Territorial: Copia de solicitudes e documentación NEAE
Avaliación psicopedagóxica inicial

30 de marzo

Enviar a Inspección: Nº de solicitudes en cada curso
Nº de solicitudes NEAE

Enviar ao EOE: Relación de solicitudes de alumnado NEAE nas que é necesario
baremar

Solicitudes de admisión fóra de prazo:
Do 30 de marzo ata o 31 de agosto.
Non se admitirán solicitudes posteriores
ao 31 de agosto.

Presentar preferentemente a solicitude no rexistro do Edificio Administrativo da
Xunta

Solicitudes de admisión fóra de prazo presentadas nos centros data + hora
Enviar á Inspección: Anexo II

Empadroamento
Idade
Curso

1 ao 12 de abril (ambos inclusive) Presentación de documentación acreditativa rexistro de entrada

Prazo de 5 días hábiles (despois 12 de
abril)

A dirección dos centros pode requirir Documentación complementaria que acredite
as circunstancias alegadas, analizada toda a documentación

Antes do 13 de abril ás 14:00 horas

Centros con máis demanda que oferta de prazas: solicitudes para BAREMAR
Entregar en Inspección copias:
Listaxe ordenada alfabeticamente e separada por niveis
Anexo II
Empadroamento
Puntos renda: Libro de familia
Sentenza ou convenio regulador

Facer constar as que carezan de permiso
25 de abril Publicación listaxes provisionais
5 días hábiles a partir do seguinte a
publicar

Prazo de reclamación ás listaxes provisionais

Antes do 15 de maio Publicación listaxes definitivas

1 mes a partir do seguinte á publicación Reclamación de listaxes definitivas

Antes do 5 de xuño
Envío de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos a Inspección.
Centros marcarán no XADE ao alumnado ADMITIDO

Antes do 30 de xuño
Alumnado de ESO e Bacharelato admitido noutro centro e con materias para
setembro deberá comunicalo ao centro no que foi admitido
O centro de procedencia comunicará ao novo centro tal circunstancia

20 ao 30 de xuño Formalización de matrícula – Infantil e Primaria

Antes de pasados 3 días hábiles dende o
peche de matrícula dos centros

Matricular ao alumnado no XADE

Antes do 1 de xullo ás 14:00 horas
ENVÍO DE VACANTES – Infantil e Primaria
Enviar á Inspección: Vacantes ao finalizar o prazo de matrícula

Listaxe por cursos do alumnado que non formaliza matrícula
1ª semana de xullo Enviar á Inspección: Alumnado admitido e non matriculado.
25 de xuño ao 10 de xullo Formalización de matrícula – ESO e Bacharelato
Xullo Reunión das Comisións de escolarización INFANTIL e PRIMARIA
1 ao 10 de setembro Prazo extraordinario de matrícula – ESO e Bacharelato

Antes do 12 setembro ás 15:00 horas
ENVÍO DE VACANTES – ESO e Bacharelato
Enviar á Inspección: Vacantes ao finalizar o prazo de matrícula

Listaxe por cursos do alumnado que non formaliza matrícula
Tempo prudencial Enviar á Inspección: Alumnado cuxo historial non sexa reclamado por outro centro
Setembro Reunión das Comisións de escolarización ESO
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ANEXO A
ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON

FONDOS PÚBLICOS

D/na………………………………………………………………………con
DNI/NIE…………………………..representante legal do
alumno……………………………………………………………………………………

Ten coñecemento de que 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, establece no artigo 14.4:

Artigo 14. Solicitude de admisión
4. A solicitude terá que estar asinada por calquera dos/as titulares da patria potestade ou

representantes legais.
No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores/as,
excepto que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos
casos será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial
correspondente para a súa comprobación polo centro educativo.

Ten coñecemento das causas seguintes que supoñen a perda do dereito de prioridade:
Presentación de máis dunha solicitude, aínda que a primeira fora anulada.
Presentación dunha solicitude estando vinculado por reserva de praza.
Solicitudes que conteñen datos que non se axustan ás circunstancias reais do/a

alumno/a.

No caso de solicitar admisión para dous ou máis irmáns, marque o que prefira:

□ Desexo que cada irmán sexa escolarizado no centro de maior preferencia,

independentemente da adxudicación aos outros irmáns.

□ Desexo que todos sexan escolarizados no mesmo centro; neste caso os alumnos a

escolarizar simultaneamente son:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

En………………………. a ………..de……………………………de 2016

Asdo:


