
  

 

Información do proceso de admisión de alumnado para o curso 

2021/2022 

 

1. Reserva de praza en centros adscritos: Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de 

2021, ambos incluídos (Orde 18/12/2020). 

2. Renuncia á solicitude de reserva de praza nun centro de adscrición:  ata o 28 de 

febreiro de 2021. 

3. Data do sorteo público a efectos de desempate: 25 de  febreiro de 2021 

4. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo de 2021. 

5. Publicación de criterio complementario en caso de cambio: No caso de cambio do 

criterio complementarios fixado por cada centro, deberá ser aprobado e publicado 

antes do 1 de marzo de 2021. 

6. Presentación de solicitudes ordinarias de admisión: do 1  a o 22 de marzo de 

20211, ambos incluídos. 

7. Presentación  da  documentación  acreditativa  dos  criterios  de  admisión  do 

baremo: do 25 de marzo ao 9 de abril de 2021 (10 días hábiles, contados a partires 

dos dous seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes). 

8. Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos: antes do 

25 de abril de 20212. 

9. Publicación das listaxes DEFINITIVAS: antes do 15 de maio de 2021. 

10. Prazos de formalización de matrícula: 

a) Do 21  de  xuño ao 30 de xuño de 2021 para Infantil e Primaria3 



  
 

b) Do 25 de xuño ao 12 de xullo de 2021 para ESO4
 

c) Prazo extraordinario para ESO do 1 ao 10 de setembro de 2021. 

11. As letras obtidas de xeito aleatorio para empregar no proceso de desempate (en 

caso de ser preciso):  

Convocatoria Apelido 1 letra 1 Apelido 1 letra 2 Apelido 2 letra 1 Apelido 2 letra 2 

2021/2022 W S B F 

 

 

As instancias presentadas entre o 23 de marzo de 2021 e o 18 de maio de 

2021, ambos incluídos, serán consideradas solicitudes FÓRA DE PRAZO. As 

solicitudes presentadas fóra do prazo ordinario deberán utilizar o formulario que se 

achega  nas Instrucións do 31/12/2020 como Anexo. 

 

1  O 20 de marzo, fixado na normativa como último día, é sábado. 
2   Deberás ter en conta que o 25 de abril é domingo, aos efectos de publicación das listaxes no centro. 
3  O inicio fixado na orde do 12/3/2013, o día 20 de xuño, é domingo. 
4 O último día establecido na orde do 12/3/2013 é o 10, sábado, por iso esténdese ata o primeiro día 

hábil seguinte 
5 Os artigos que se citan son os da Orde do 12/3/2013, modificada pola Orde do 25/01/2017. 
 

 


