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INSTRUCIÓNS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA 
O CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

 

 

Desde a Dirección Xeral de Centros remitíronnos as “Instrucións sobre o desenvolvemento do 

proceso de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o 

curso académico 2021-2022”, que achegamos en documento PDF con esta circular. 

 

As instrucións son as mesmas que as remitidas o pasado curso, coas únicas variacións derivadas do 

adianto do proceso de reserva de praza,  

 

En virtude destas instrucións e da normativa vixente, especialmente na Orde do 12 de marzo de 

2013, os prazos para o proceso de admisión de alumnos para o curso 2021/2022 son os seguintes: 

 

 

Reserva de praza en centros adscritos: Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2021, ambos 
incluídos1. 
 

Renuncia á solicitude de reserva de praza nun centro de adscrición: ata o 28 de febreiro de 
2021. 
 

Data do sorteo público a efectos de desempate: última semana de febreiro 
 

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

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. 
 

 



2 

 

Rúa Colexio do Pilar, 27- 27780 FOZ  (Lugo) 
Telf.: 982 140 196. FAX: 982 140 351 
E- mail: colexiodopilar@colexiodopilarfoz.es , Web: http://www.colexiodopilarfoz.es 

  

 
Presentación de solicitudes ordinarias de admisión: do 1 a o 22 de marzo de  20212, ambos 
incluídos. 
 

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión do baremo: do 25 
de marzo ao 7 de abril de 2021 (10 días hábiles, contados a partires dos dous seguintes ao 
remate do prazo de presentación de solicitudes) 
 

Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos: antes de 25 de abril 
de 20213. 
 

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

Prazos de formalización de matrícula: 

a) Do 22 de xuño ao 30 de xuño de 2021 para Infantil e Primaria4 

b) Do 25 de xuño ao 12 de xullo de 2021 para ESO5 

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

 

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 como Anexo. 

 

Un cordial saúdo, 

 

 

 

 

Juan J. Vivero 

Director 
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Lembramos que o alumnado matriculado nun centro docente sostido con fondos 

públicos ten garantida a súa permanencia no colexio, nos termos establecidos no 

artigo 5.1 do Decreto 254/2012. Polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa  

non requirirá dun novo procedemento de autorización, AGÁS QUE COINCIDA CUN 

CAMBIO DE CENTRO. O proxecto de LOMLOE non efectúa ningún cambio no artigo  

87.4º da LOE vixente, que recolle esta “garantía de permanencia”. 

 

Cando a administración educativa autonómica refírese ao procedemento de “Reserva  de 

praza” estase referido exclusivamente á posibilidade que ten o alumnado dun centro adscrito 

(de orixe) de dispoñer dunha praza reservada no centro de adscrición (de destino) nun cambio 

de centro. Polo que esta reserva de praza afecta unicamente aos centros e etapas nas que 

existe unha adscrición previa. 

 

O resto do alumnado non precisa facer ningún tipo de reserva, pois ten garantida a súa praza 

cando non exista cambio de centro. 

 

Os outros prazos recollidos na normativa vixente (Disposición Adicional Primeira da Orde do 

12/3/2013) para o proceso de admisión de alumnado permanecen iguais: 

 

1. Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro. 
 

2. Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, 
en todo caso, antes do 1 de marzo. 

 

3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo. 
 

4. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo. 
 

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días 
hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para 
presentar as solicitudes de admisión. 
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6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas  e  non  admitidas:  
antes do 25 de abril. 

 

7. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes 
do 15 de maio. 

8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño. 
 

 

9. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo. 
 

10. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 
de setembro 


