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ADMISIÓN DE ALUMNOS 2023-2024 



 

NORMATIVA: 
 DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de 

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as 
ensinanzas de segundo 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. 

 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. 

 ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica 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. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA: Zona Educativa Nº 9 

Comprende a rúa A Paz, López Mora, Travesas, Avda. de Castrelos e Corredoira 

de Valadares e a rúa Tomás Paredes, seguindo pola rúa Porriño ata o cruce coa 

Avenida da Florida; e incluíndo nesta a parroquia de Matamá (coa excepción da 

barriada de Carneiras). 

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO: 

Decreto 254/2012 publicado no DOG do 26 de decembro. 

Aprobado polo E. Directivo e no Consello Escolar do 29 de xaneiro de 2013. 

O alumno ou ben pai, nai ou titores sexa antigo alumno salesiano/a de 

calquera centro do mundo. O criterio poderá ser acreditado mediante un 



 

certificado expedido polo centro en cuestión. 

 
NOTA INFORMATIVA: 

1º. Todo o alumnado incluído no ámbito da orde arriba indicada poderá presentar 
solicitude de admisión, pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e 
alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de 
admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar. 
 

Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá 
facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude 
que deberá presentarse. 
 

2º. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de 
adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de 
reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e 
identificará o centro de adscrición que solicita. 
 

3º. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a 
e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos 
indicados nela. 
 

A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar 
expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión 
sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser 
causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no 
artigo 8. 

 

4º. Na aplicación admisión alumnado 
(https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado) poderase consultar: 
 

a) O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, 
admisión ordinaria e matrícula. 

 

b) A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións. 

 

c) A relación do alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión 
asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación. 
 

d) O estado de tramitación da súa solicitude utilizando o número de solicitude e o 
número de DNI da persoa solicitante. 
 

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado


 

e) A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do 
alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando 
calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da 
Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e Chave365 
(https://sede.xunta.gal/chave365). 

 
Presentación de solicitudes: 

As solicitudes poderán presentarse por sede electrónica, ou ben no centro de 

primeira elección, no noso caso, en horario de secretaría, de luns a xoves de 9.30 

a 13.00 e de 14.00 a 15.30, fora deste horario, con cita previa. 



 

 

CALENDARIO: 
 
 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN 2023/2024 

Publicación vacantes 28 febreiro 

Presentación solicitudes de admisión 1-21 marzo 

Presentación documentación xustificativa 
(no caso de ter que aplicar baremo) 

10 días hábiles a partir do 21 de marzo 

Listas provisionais 25 de abril 

Prazo reclamación 5 días hábiles desde publicación 

Listas definitivas 15 de maio 

Prazo reclamación 1 mes desde publicación 

Formalización matrícula EI EP 20 xuño-30 xuño 

Formalización matrícula ESO 23 xuño-07 xullo 



 

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES: ANEXO I 
 

  
Postos 

Cubertos 

Postos non cubertos 

Vacantes 
Totais 

NEE se houbera 
necesidade 

4º E. Infantil 0 25 3 

5º E. Infantil 13 12 0 

6º E. Infantil 19 6 0 

1º E. Primaria 22 3 3 

2º E. Primaria 19 6 0 

3º E. Primaria 20 5 0 

4º E. Primaria 18 7 0 

5º E. Primaria 21 4 0 

6º E. Primaria 23 2 0 

1º ESO 25 5 3 

2º ESO 28 2 0 

3º ESO 26 4 0 

4º ESO 21 9 0 

 


