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ADMISIÓN  NOVO ALUMNADO 

CURSO 2022-2023 

Este ano debido a situación pandémica non se farán xornadas de portas abertas, aínda 

así, se algunha familia está interesada en coñecer o centro pode facelo pedindo cita 

previa. 

O alumnado matriculado ata 5º de Educación Primaria non ten que facer ningún trámite 

xa que o centro os matriculará automaticamente. 

PRAZO DE SOLICITUDE: DO 1 AO 21 DE MARZO 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

1. Solicitude de admisión debidamente cumprimentada e debidamente 

asinada (modelo ED550B) que facilita o Centro ou a través da 

aplicación admisionalumando 

2. Fotocopias do libro de familia: 

- da folla de inscrición do neno/a 

- da folla de inscrición do matrimonio ou titulares do mesmo 

- da folla de inscrición dos irmáns matriculados no Centro (no caso de telos) 

     3. Fotocopia do D.N.I. do alumno (de telo), pai e nai (ou titores legais) 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantiacalvazquez/system/files/ED550B-G_2021_2022.pdf
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
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4. Informe médico 

5. Fotocopia da cartilla de vacinacións 

6. Fotocopia da tarxeta do seguro médico 

7. Certificado de convivencia expedido polo Concello e que acredite o domicilio de 

todos os membros da unidade familiar 

8. Dúas fotografías tamaño carné. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

A solicitude terá que estar preferiblemente asinada polos dous titulares da patria 

potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a 

sinatura de ambas/os proxenitores/as, agás que a patria potestade estea atribuída, con 

carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa 

solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo 

centro educativo 

DATAS DE INTERESE 

 Listaxes provisionais: antes do 25 de abril 

 Listaxes definitivas: antes do 15 de maio 

 Prazo de formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño do 2022 


