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Cuestións previas a ter en conta

Os  centros  deben rexistrar  as  solicitudes  presentadas  fóra  de  prazo,  comunicando  ás 
Xefaturas Territoriais, segundo a normativa vixente, tal feito.
As solicitudes presentadas fóra de prazo son aquelas achegadas polas familias aos centros 
entre  o  día  21  de  marzo  do  presente  ano  e  as  datas  de  finalización  de  matrícula 
ordinaria:

• 30 de xuño para Infantil e Primaria
• 10 de xullo para Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Solicitudes presentadas fóra de prazo
Poden gravar unha solicitude presentada fóra de prazo a través do menú

Solicitudes – Fóra de prazo – Crear
O primeiro dato que se lles pedirá será a data de rexistro e hora (lémbrase que deben levar 
rexistro  destas).  Comprobarase  que  a data  non  estea  dentro  do  prazo  ordinario  de 
presentación de solicitudes.
Unha vez introducida esa información aparecerá a pantalla habitual de rexistro de solicitudes. 
Para que quede gravada a solicitude completa deben indicar o centro no que se pretende 
obter praza. 

Respecto das  autorizacións sobre cruces de datos,  por defecto, salvo identidade para o 
primeiro  proxenitor,  aparecerá  sempre  marcada  a  oposicion  expresa,  dato  que  se  pode 
modificar.

Na  pestana  de  confirmación  de  solicitudes,  premendo en  validar,  quedará  rexistrada  a 
solicitude, para a súa posterior tramitación na Xefatura Territorial.

Poden repetir exactamente os mesmos pasos a través do menú
Solicitudes – Fóra de prazo – Crear dende matrícula

coa salvedade, de que aquí a solicitude cubrirase cos datos de matrícula activa que haxa para 
o alumnado referido. 
Observación:  En caso de que no centro se presentara algunha solicitude, e se  achegara á 
xefatura territorial con anterioridade a esta instrución, non será preciso facer ningún trámite 
máis no centro.



 

e a continuación no botón .

Activaráse así ese check para o curso ou cursos que non teñan presentadas solicitudes de 
admisión.

Incidencias na UAC

Os centros que abrisen incidencia na UAC para as solicitudes de admisión, aínda non resolta, 
obterán resposta por parte da CEUFP o antes posible. 

É fundamental que toda incidencia sexa posta en coñecemento da UAC para a súa resolución 
por parte da Subdirección Xeral de Centros.

Igual que na fase de reserva, todas as incidencias deberanse canalizar a través da UAC, e as  
dúbidas  das  familias  serán  aclaradas  polos  centros  educativos,  nunca  pola  UAC,  que  só 
atenderá a centros en cuestións relativas de admisión.

Información adicional

Pode acceder de novo aos contidos informativos en:

https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=1701

co contrasinal de automatrícula  AdaleAOG (no caso de non estar dados de alta),  logo de 
introducir o seu usuario e contrasinal de educación.

https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=1701

