
ANEXO II  
DOCUMENTO PARA SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

 

Sr./Sra. director/a // titular do ................................................................................................................................................................ 

PROCEDEMENTO  DOCUMENTO 

ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS  CON FONDOS PÚBLICOS  SOLICITUDE 

DATOS DO/A ALUMNO/A SOLICITANTE (1) 
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI 

    
DATA DE NACEMENTO  

    
No caso de ser admitido/a no centro, faría uso do servizo de comedor escolar? (2) Si  Non  

SEXO (V/M)  

   
Opta a unha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo? (3) Si  Non  

DATOS DA NAI, PAI OU TITOR/A LEGAL 
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI 

    
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI 

    
ENDEREZO FAMILIAR E OUTRA INFORMACIÓN DE CONTACTO 

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO, ESCALEIRA, PISO, LETRA, etc.)  LOCALIDADE  

     
CONCELLO  CP PROVINCIA TELÉFONO FIXO EXTENSIÓN 

      
FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO  

    
ENDEREZO LABORAL (4) 

DENOMINACIÓN DA EMPRESA ENDEREZO (RÚA, NÚMERO, ESCALEIRA, PISO, LETRA, etc.) 

  
LOCALIDADE CONCELLO CP PROVINCIA 

    
                    

EXPÓN: Que durante o presente ano académico cursa os estudos correspondentes ao   curso de (5)      

no centro                  

                              
SOLICITA:  
Que sexa admitido para o vindeiro curso escolar como alumno/a do centro      

no nivel e curso que a continuación se detallan:   
                     EDUCACIÓN INFANTIL 2º ciclo   1º  2º  3º  Curso          
           EDUCACIÓN PRIMARIA 1º  2º   3º  4º   5º  6º  Curso   
           EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)  1º  2º   3º  4º  Curso   
           BACHARELATO 1º  2º  Curso       

 Modalidade:   Ciencias da Natureza e da Saúde  Humanidades e Ciencias Sociais   Tecnoloxía   Artes 
                              ACHEGA,  para tal efecto, a seguinte documentación acompañando esta instancia:     

          
  Aquel alumnado que non estivese matriculados en ningún centro no momento de facer a solicitude de admisión, presentará unha certificación 

escolar. 
            Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (3) 
            Folla 2 da solicitude de admisión  Folla 3 da solicitude de admisión  
                              No suposto de que NON SEXA ADMITIDO/A  no centro mencionado anteriormente, SOLICITA ser admitido/a, por orde de prioridade, nos seguintes: 
          

 Orde Centro Curso Nivel / Modalidade  

 1º     

 2º     

 3º     

 4º     

 5º     

 6º     
                    Lexislación aplicable:        Sinatura do/a solicitante: 
           

  
         
    

         

Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a 
admisión do alumnado no segundo ciclo da educación infantil, primaria, 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos 
con fondos públicos. 

 En       o   de  de 20  
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ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚ BLICOS  FOLLA 2 
          

NOTA IMPORTANTE :         

 

Artigo 12: Será ineficaz a solicitude presentada nos casos seguintes: 

a) Cando se presente máis dunha solicitude para unha mesma ensinanza no mesmo centro ou en centros diferentes. 

b) Cando se comprobe a falsidade ou uso fraudulento da documentación achegada polo interesado ou interesada. 

Nestes supostos, non se terá en conta a solicitude ou solicitudes presentadas e realizarase a escolarización pola Comisión de 
Escolarización ou, no seu defecto, polo Servizo Provincial de Inspección Educativa. 

          

AAAA    
CRITERIOS ALEGADOS E INFORMACIÓN NECESARIA PARA A S OLICITUDE DE PRAZA NO SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO) E BACHARELATO.  

          
          

          

O/a abaixo asinante DECLARA , baixo a súa responsabilidade, que é certa canta información aquí se sinala, así como que os criterios marcados son os 

únicos que desexa que se teñan en conta, á hora de obter a puntuación correspondente no proceso de admisión de alumnado en centros docentes 

sostidos con fondos públicos. 

Así mesmo, comprométese a achegar canta documentación sexa necesaria para xustificar cada un dos puntos declarados, no caso de que esta lle 

sexa solicitada pola Administración educativa. 

          

         
 

         

Puntuación 
(13) 

Irmáns do solicitante matriculados no centro durant e o curso escolar para o que se solicita a admisión  (6):   

   Apelidos e nome de cada irmán Curso   

           

           

           

          
Pai, nai ou titor/a legal é traballador/a do propio  centro (7):         

          
Domicilio familiar (4) (8):          

          
Lugar de traballo do pai, nai ou titor/a legal (4) (9):        

          
Familia numerosa:           

          
Renda anual da unidade familiar (10):  indicarase a suma da renda anual de todos os declarantes         

          
Discapacidade igual ou superior ao 33% do alumno/a,  nai, pai, titor/a legal ou algún dos seus irmáns:      

          
Só bacharelato (11): nota media obtida no terceiro curso da ESO ou na titulación alegada          

          Só ensino secundario obrigatorio (ESO) ou bacharela to (12):       

   O/a alumno/a solicitante cursa ensinanzas regradas de música ou danza.   

   O/a alumno/a solicitante segue un programa deportivo de alto rendemento.   

          
          
       PUNTUACIÓN TOTAL :  

         

         

         

   En     o   de    de 20  

         

         

         

         

     Asdo.       
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ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚ BLICOS  FOLLA 3 

          

BBBB    
AUTORIZACIÓN PARA QUE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA LLE POIDA SOLICITAR DATOS 
TRIBUTARIOS Á AXENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AO NIVEL  DE RENDA (IRPF) E AO DOMICILIO FISCAL.  

          

 

          

A/s persoa/s abaixo asinante/s AUTORIZAN EXPRESAMENTE  a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a lle solicitar á 

Axencia Estatal da Administración Tributaria información de natureza tributaria, para ser tida en conta no proceso de admisión de 

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. De conformidade co establecido no punto 10 do artigo 84 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación; e nos artigos 95.1, punto k e 95.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 

          

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA:       

 

• Domicilio fiscal dos/das asinantes. 

• Datos que posúa a Axencia Tributaria sobre a renda das persoas físicas correspondentes ao exercicio fiscal anterior 

en dous anos ao ano natural en que se tramita a presente solicitude de admisión de alumnado en centros docentes 

sostidos con fondos públicos. 

          

RELACIÓN DE DECLARANTES NA UNIDADE FAMILIAR (*) (** ): 

          
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI SINATURA 

           

           

           

           

           

           

          

          

          

   En     o   de    de 20  

          

          

(*) Tanto que se opte por unha tributación conxunta como por unha tributación individual, a autorización concederase por ambos os dous cónxuxes. 

(**) Nesta autorización deben figurar todos os declarantes na unidade familiar. 

          

Nota: A autorización concedida polos asinantes pode ser revogada en calquera momento, mediante escrito dirixido ao director ou directora do centro 
ou titular deste, no caso dos centros privados concertados. 
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ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚ BLICOS   INFORMACIÓN 

    
1.- A solicitude de posto escolar será única e presentarase no centro no que o/a solicitante pretende ser admitido/a. 

Naqueles centros e para as ensinanzas nas que exista máis demanda que oferta de postos escolares, as direccións dos centros abrirán un prazo 
para que os pais, nais ou titores legais do alumnado presenten a documentación xustificativa dos méritos por eles alegados para a aplicación dos 
criterios de admisión do alumnado. 

2.- Só no caso dos centros que ofrezan este servizo. 

3.- Achegarase, se fose o caso, a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición, derivada de discapacidade física, 
psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual ou de trastornos graves da conduta. 

No caso de alegar situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, económicos ou culturais achegarán informe dos servizos 
sociais oficiais competentes que acrediten as circunstancias alegadas. 

4.- O solicitante poderá demandar que se teña en conta o domicilio familiar ou o lugar de traballo e non serán acumulables as puntuacións polos 
dous criterios. 

5.- Indicar se se trata de educación infantil, educación primaria, ESO ou bacharelato. 

6.- Para a consideración de irmáns matriculados no centro, só se terán en conta os que vaian a continuar escolarizados neste durante o curso 
escolar para o que se solicita a admisión. 

No caso de centros docentes privados concertados será necesario, ademais, que estes teñan subscrito concerto para o nivel educativo no que 
cursará estudos o irmán ou os irmáns matriculados. 

7.- Para a consideración de pais, nais ou titores legais que traballen no centro, teranse en conta aqueles que no prazo de solicitude de admisión 
teñan unha relación laboral ou funcionarial no dito centro e que esta vaia continuar durante o curso escolar para o que se solicita a admisión. 

A valoración por ser traballador ou traballadora do propio centro non será acumulable no suposto de que ambos os dous pais ou titores legais 
traballen no mesmo centro. 

8.- Considérase como domicilio familiar ou habitual de residencia do pai, nai ou titores legais do alumnado ou, se é o caso, o dos alumnos e alumnas 
maiores de idade ou menores emancipados se viven en domicilios distintos dos daqueles e, excepcionalmente, o daqueles familiares cos que o 
menor efectivamente conviva, sempre que esa convivencia real se probe mediante certificación específica expedida, para tales efectos, polo 
Concello. Cando o pai, nai ou titores legais vivan en domicilios diferentes, considerarase como domicilio familiar o daquel que teña a garda e 
custodia legalmente atribuída por sentenza firme, por convenio regulador ou por acollemento familiar preadoptivo. 

9.- Os alumnos e alumnas maiores de idade ou menores emancipados poderán optar, se é o caso, por que se considere o domicilio do seu lugar de 
traballo. 

10.- Para a valoración da renda da unidade familiar, os interesados deberán facer constar na solicitude a suma da base liquidable de todos os 
declarantes da unidade familiar, unha vez reducidos os seguintes mínimos: mínimo persoal e familiar, mínimo do contribuínte, mínimo por 
descendentes, mínimo por ascendentes e mínimo por discapacidade, correspondente ao exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural en 
que se presenta a solicitude. 

11.- Para a admisión nas ensinanzas do bacharelato, a nota do expediente académico irá referida ao terceiro curso da educación secundaria 
obrigatoria ou, se é o caso, da titulación que se alegue para o ingreso. 

12.- Aqueles alumnos e alumnas que cursen simultaneamente ensinanzas regradas de música ou danza e ensinanzas de educación secundaria terán 
prioridade para seren admitidos nos centros que impartan ensinanzas de educación secundaria que determinen os delegados ou delegadas 
provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. O mesmo tratamento aplicaráselle ao alumnado que siga programas 
deportivos de alto rendemento. 

13.- Táboa de valoracións: 

Existencia de irmáns no centro   

 Por un irmán matriculado no centro  5 puntos 

 Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro 2 puntos por cada un 
    
Por ser traballador do propio centro  5 puntos 
    
Por proximidade do domicilio familiar ao centro  

 Se o domicilio familiar se encontra na área de influencia do centro 5 puntos 

 Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á área de influencia do 
centro 

2 puntos 

 Se o domicilio familiar se encontra noutras áreas 0 puntos 
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Pola proximidade do lugar de traballo ao centro  

 Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado dentro da área de influencia 
do centro 

3 puntos 

 Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado nas áreas limítrofes á área de 
influencia do centro 

1 punto 

 Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado noutras áreas 0 puntos 
    
Por pertencer a unha familia numerosa  1 punto 
    
Pola renda anual da unidade familiar   

 Ingresos iguais ou inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples 3 puntos 

 Ingresos superiores ao indicador público de renda de efectos múltiples e 
inferiores ao duplo do devandito indicador 

2 puntos 

 Ingresos superiores ao duplo do indicador público de renda de efectos múltiples 
e inferiores ao triplo do dito indicador 

1 punto 

 Ingresos iguais ou superiores ao triplo do indicador público de renda de efectos 
múltiples 

0 puntos 

    
Por discapacidade   

 Do alumno ou alumna  3 puntos 

 Da nai, pai ou titor legal  2 puntos por cada un deles 

 Nalgún dos irmáns ou irmás do alumno ou alumna 1 punto por cada un deles 
    
Valoración do expediente académico para o acceso ao  bacharelato   

 Nota media de sobresaliente  1 punto 

 Nota media de notable  0,50 puntos 

 Nota media de ben  0,25 puntos 

 

Advertencias e salvidades legais    

    
1. En cumprimento do establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmanse os 

interesados e interesadas do que segue: 

a) A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá gravar e procesar parte ou a totalidade da información aquí achegada 
mediante os sistemas e procesos informáticos que estime oportunos, coa única finalidade de resolver a admisión de alumnos/as en centros 
docentes sostidos con fondos públicos. 

b) Toda aquela información que se solicite e non sexa debidamente acreditada implicará unha puntuación de cero no punto correspondente da 
valoración. 

c) De acordo co establecido nos artigos 15 e 16 da Lei orgánica 15/1999, os interesados poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación 
e cancelación no momento que o estimen oportuno, mediante escrito dirixido ao director ou directora —titular, no caso dos centros privados 
concertados— do centro no que se formalizou a instancia de admisión da praza. 

2. En virtude do establecido no artigo 10 da Lei orgánica 15/1999, contemplado no artigo 22.7 da Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o 
procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo da educación infantil, primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en 
centros docentes sostidos con fondos públicos, establécese que cantos interveñan en calquera das fases do proceso de admisión de alumnado en 
centros docentes sostidos con fondos públicos están obrigados ao segredo profesional respecto deste, obrigación que subsistirán aínda despois de 
finalizado o proceso. 

3. Os interesados e interesadas autorizan a cesión de cantos datos se solicitan nesta solicitude, así como da documentación achegada que 
acompaña esta solicitude, ao Consello Escolar do centro e, se é o caso, á Comisión de Escolarización ou á Inspección Educativa, para os efectos 
previstos no capítulo V, da Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo da 
educación infantil, primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos, de acordo co 
recollido no artigo 11 da Lei orgánica 15/1999. 


