
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2017/2018 

CEIP  DE BORMOIO- AGUALDA 

 

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 20 de marzo 

 

 Normativa reguladora do proceso de admisión. 

- Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumando en 

centros que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación 

primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato. 

- Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do 

alumnado. 

- Orde do 25 de xaneiro do 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. 

- Instrucións da Dirección Xeral de centros e recursos humanos sobre o proceso de 

admisión de alumnado para o curso 2017-2018. 

- Instrucións da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnos 

2017-2018. 

 Postos escolares ofertados. 

Relación de postos escolares vacantes para o curso 2017-2018. 

Curso Prazas Vacantes 

Educación Infantil 

4º curso 25 

5º curso 22 

6º curso 12 

Educación Primaria 

1º curso 15 

2º curso 12 

3º curso 14 

4º curso 17 

5º curso 16 

6º curso 13 

 

*Para a escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, o 

centro reserva, tal e como indica a Orde do 12 de marzo de 2013,  3 postos escolares 

en cada un dos seguintes cursos: 4º de educación infantil e 1º de educación primaria. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

CEIP de Bormoio-Agualada 

Campo da Feira, s/n – Agualada 15148  Coristanco

Teléfono/Fax:  881880546-881880550 

 e-mail: ceip.bormoio.agualada@edu.xunta.es

http://centros.edu-xunta.es/ceipdebormoio-agualada/



 

 Calendario cos prazos establecidos para cada un das etapas do procedemento de 

admisión de alumnado. 

Prazo de presentación de solicitudes de 

admisión. 

(Modelo do Anexo II da Orde do 25 de 

xaneiro de 2017-  ED550B-)  

- Do 1 ao 20 de marzo. 

- No centro no que solicite praza en 

primeiro lugar. 

Prazo de presentación da 

documentación xustificativa dos criterios 

alegados para o baremo, se é o caso 

(só cando o número de solicitudes sexa 

maior ao das prazas ofertadas) 

- Do 23 de marzo ao 3 de abril. 

 

Publicación das listaxes provisionais do 

alumnado admitido e non admitido. 

(No taboleiro de anuncios do centro e 

na páxina web) 

  

  Antes do 25 de abril 

 

Prazo de reclamación ás listaxes 

provisionais. 

- No prazo de 5 días hábiles contados 

a partir do día seguinte ao da súa 

publicación. 

- Ante o Consello Escolar. 

Publicación das listaxes definitivas do 

alumnado admitido e non admitido. 

(No taboleiro de anuncios do centro e 

na páxina web) 

 

  Antes do 15 de maio 

 

Prazo de reclamación ás listaxes 

definitivas. 

- 1 mes contando a partir do día 

seguinte ao da súa publicación. 

- Ante a persoa titular da Xefatura 

Territorial. 

Prazo para formalizar a matrícula. 

(Modelo do Anexo III-1 da Orde do 12 

de marzo de 2013) 

 

  Do 20 ao 30 de xuño 

 

*Computo de prazos (Art.18): Cando o último día do prazo non sexa lectivo, 

prorrogarase automáticamente ata o día lectivo inmediatamente seguinte. 

 

 

 



 

 Horario do centro e actividades extraescolares. 

O centro ten horario de 10:15h a 17:00h. 

As actividades extraescolares lévanse a cabo en horario de tarde e de recreo de comedor. 

 

 Servizos complementarios que ofrece o centro e a normativa que os regula. 

O noso centro ofrece os servizos de Transporte e Comedor Escolar. A normativa que os 

regula é a seguinte: 

-   Instrución 3/2016 da secretaría xeral técnica de cultura, educación e ordenación 

    universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso 

    2016-2017. 

-  Instrución 1/2016, da secretaría xeral técnica da consellería de cultura, educación e 

   ordenación universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento de comedores escolares 

   de xestión directa no curso escolar 2016-2017. 

 

 Centros aos que estamos adscritos. 

 CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco). 
 CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños). 
 

 Área de influencia do centro. 

 Concello de Coristanco: Agualada, Castro, Ferreira, Couso e Cuns. 

 Concello de Cabana de Bergantiños: Nantón e A Mata. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Nota informativa sobre as solicitudes. 

- A solicitude realizada no modelo do anexo II (procedemento ED550B) da Orde de 25 de 

xaneiro de 2017, poderá cumplimentarse na aplicación “admisionalumnado” 

(https://www.edu.xunta.es/admisiónalumnado) ou cumplimentarse de forma manual 

polas familias. 

O formulario será facilitado no centro e tamén está dispoñible na sede electrónica da 

Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da consellería de 

educación. 

- O alumno/a só pode presentar unha única solicitude, e farano no centro no que solicite 

praza en primeiro lugar. A infracción deste aspecto determinará a perda dos dereitos de 

prioridade. 

A solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia. 

https://www.edu.xunta.es/admisi%c3%b3nalumnado


- A solicitude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou 

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

ambos proxenitores, 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. Excepto casos de volencia de xénero (Artigo 14.4). 

- Coa solicitude deberá achegarse a documentación recollida no punto 5 da orde do 25 de 

xaneiro: 

a) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a: DNI ou Libro 

    de Familia. 

b) Certificado de escolarización en casos de traslado de centro. 

c)  Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso. 

d) DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, só cando 

     deneguen a súa consulta. 

- De optar a unha praza reservada a alumnado con necesiades específicas de apoio 

educativo a famlia deberá achegar a documentación xustificativa da devandita 

circunstancia.  

Unha vez presentada, o centro a enviará a Xefatura Territorial para que indique o seu 

visto e prace, se procede. 

- O alumando e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes 

a través da aplicación informática “admisionalumnado” 

(https://www.edu.xunta.es/admisiónalumnado) utilizando o código da solicitude e o 

número de DNI da persoa solicitante. 

- O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de 

admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. 

- Escolarización en centros adscritos: a consideración dos centros adscritos como “centro 

único” aos efectos de aplicación dos criterios de admisión abrangue únicamente ao 

centro de adscrición do nivel  inmeditamente superior (Artigo 8.1) 

- O alumnado que ten reserva de praza nun centro, se presenta solicitude de admisión 

noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de 

presentación de solicitudes de admisión. 

 

 

A Dirección do CEIP de Bormoio-Agualada 

 

 

http://www.edu.xunta.es/admisi%c3%b3nalumnado



