
 

 

 

 

ADMISIÓN DE PRAZAS  EN CENTROS PÚBLICOS, 

CURSO ACADÉMICO 

2020-2021 
 

 
• A normativa reguladora que rexe este procedemento está dispoñible en: 

 

  Decreto 254/2012, do 13 de decembro. DOG Núm 245 do 26 de decembro de 2012. 

  DOG.Núm.53 do 15 de marzo de 2013. MODIFICADO por Orde do 25 de xaneiro de   

2017.DOG.núm.22 do 1de febreiro de 2017. 

  Páxina web:http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923 

 

• PRAZOS DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN: 
 

 Continuación en   CENTROS ADSCRITOS : DO 1AO 15 DE FEBREIRO DE 2019 

 Admisión en   CENTROS PÚBLICOS: DO 1AO 20 DE MARZO DE 2019 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS E CALENDARIOS: 
 

 
• Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza 

en primeiro lugar,advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade 

de admisión. 

• O alumnado  que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude  de admisi ón 

noutro distinto, deberá  comunicar  a renuncia  á reserva antes do inicio  do  prazo de 

presentación de solicitudes de admisión. 

• Os impresos de admisión serán entregados GRATUITAMENTE na secretaría deste centro. 
 

• Abrirase un prazo de 10 días hábiles,contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo 

para presentar solicitudes de admisión,para achegar a documentación xustlficativa dos criterios 

de baremo que non foran entregados antes. 

• Publicaranse as LISTAS PROVISIONAlS DE ADMITIDOS  E EXCLUIDOS antes do 25 de abril de 2020,  

podendo presentar reclamación  no prazo de 5 días hábiles contados a partir  do seguinte ao 

da súa publicación,ante o Consello Escolar. 

• Publicaranse as LISTAS DEFINITIVAS  DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS antes do 15 de malo de  
 

2020,contra as que se porá interpor recurso de alzada ou reclamación ante a persoa titular da 

xefatura territorial. 
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FORMALIZACIÓN DE MATRICULA PARA ALUMNADO ADMITIDO: 

 

 
• Do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2020 para ESO e Bacharelato 

 

 Prazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro de 2020  para ESO e Bacharelato 

 

 

(Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no 

dereito á praza obtida. Artígo 40.3 da Orde do 12 de marzo de 2013) 

 

 

 


