
   PROCESO ADMISIÓN CURSO 2018-2019 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 

 
 

27 de Febreiro 
Sorteo público na Consellería de Educación para a prioridade de letra 
de apelido nos casos nos que os centros deban dirimir por sorteo a 
admisión.   

1 de marzo Publicación das prazas vacantes a ofertar. 

Do 1 ao 20 de marzo 
(ambos incluídos) 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión (Anexo II Orde 
25/01/17) 
Achegarase documentación acreditativa do requisito da idade (DNI ou 
fotocopia do Libro de Familia) e -de ser o caso- de estar en disposición 
de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel ou etapa 
(Certificado de Escolaridade) 

Do 22 de marzo ao 6 de 
abril* (ambos incluídos) 
*días hábiles en horario de 
9:30 a 13:30 h. 

No caso de que haxa máis solicitudes que prazas dispoñibles, os 
solicitantes deberán presentar a documentación xustificativa de 
méritos alegados para a aplicación de criterios de admisión. 

Antes do 25 de abril 
Publicación da relación provisional de alumnado admitido e non 
admitido por curso e por orde de puntuación. 

Os solicitantes disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a partir do día seguinte da 
publicación das listaxes, para presentar reclamacións ante o Titular do Centro 

Antes do 15 de maio Publicación da relación definitiva de alumnos/as 

Os solicitantes disporán do prazo de un mes, contado a partir do día seguinte da publicación 
das listaxes,  para presentar recurso de alzada ante o Xefe Territorial 

Do 20 ao 30 de xuño Formalización da matrícula de alumnos/as de EI y EP. 

Do 25 de xuño ao 10 de 
xullo 

Formalización de matrícula de alumnos/as de ESO. Os alumnos 
admitidos en centros diferentes ao de adscrición deberán presentar 
certificación de superación de etapa no centro de EP do que proveñan. 

Do 1 ao 10 de setembro 
Prazo extraordinario de formalización de matrícula para alumnos de 
ESO 

Se finalizados os prazos de matriculación o alumno/a non a tivera 
formalizada,  perderá o dereito á praza obtida. 


