
ADMISIÓN DO ALUMNADO

• Apertura do prazo de solicitude para o curso 2019/20

Ábrese o prazo de solicitude correspondente ao alumnado que desexa cursar estudos o curso académico 2019/20 no 
noso centro e que actualmente non está matriculado nel nin nas escolas adscritas.     

O prazo abrangue do 1 ata o 20 de marzo de 2019

As familias poderán solicitar a admisión de xeito presencial, entregando a documentación na Secretaría do centro ou 
de forma electrónica https://www.edu.xunta.es/  admisionalumnado neste último, deben rexistrar a solicitude e 
acompañala con copias da documentación.

Documentación

Recomendamos entregar toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento da presentación desta
solicitude  para poder aplicar o baremo correspondente, no caso de haber máis solicitudes que prazas, e para valorar
se teñen dereito lexítimo aos servizos complementarios, no caso de solicitalos.

• Impresos de solicitude (AnexoII) 

• DNI dos pais, do alumno/a e dos membros computables da unidade familiar. 

• Libro de familia onde figuren tódolos membros da unidade familiar. 

• Tarxeta sanitaria. 

• Folla de empadroamento de toda a unidade familiar. 

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

• Carnet ou documento que acredite a Condición de familia numerosa e/ou monoparental se

procede. 
• Xustificante de concurrencia de minusvalía do alumno/a a matricular, pais/nais, titores/as

legais ou irmáns. 

*De tódala documentación relacionada (salvo folla empadroamento) deberán traer as
fotocopias feitas xunto cos documentos orixinais para poder proceder ao cotexo dos
mesmos.

HORARIOS DO CENTRO

BOS DÍAS COLE: 7:30h

HORARIO LECTIVO: 9:45h - 14:45h.

SERVIZO DE COMEDOR: 14:45h - 15:30h

SAÍDA TRANSPORTE ESCOLAR: 16:30H

SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

• BOS DÍAS COLE: Servizo de pago ofertado dende a ANPA. Dende as 7:30h ata ás 9:45h. 

• TRANSPORTE ESCOLAR: Servizo gratuíto  para alumnado que vive a máis de 2 km do centro. As prazas libres poden ser

solicitadas polo resto do alumnado da área de influenza do centro. 

• COMEDOR ESCOLAR:

Servizo de pago segundo renda. Dependente da Consellería deeducación. 
Criterios de admisión:

• 1-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio 
polo cal fose admitido.

• 2-Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar.
• 3-Situación socioeconómica desfavorable ou  discapacidade igual ou superior ao 33%.
• 4-Familias numerosas.
• 5-Incompatibilidade horario laboral.
• 6-Resto alumnado.

O  alumnado  de  infantil  da  área  de  influenza  das  unitarias  e  o  de  outros  concellos  non  ten  dereito  ao  servizos
complementarios. 

• BIBLIOTECA - LUDOTECA -SALA DE ESTUDOS: (de valde) O alumnado de primaria terá a súa disposición dende ás 15:30h ata

ás 17:30h. estas actividades guiadas por profesorado do centro. 

• OUTRAS ACTIVIDADES (ANPA E CONCELLO): Ofertan distintas actividades de pago segundo demanda en horario de 15:30h a

18:30h. 

XORNADA PORTAS ABERTAS: 11 DE MARZO ÁS 17:00 h. NA BIBLIOTECA DO CENTRO

Os impresos para a solicitude de admisión poden recollerse na secretaría do centro. (Horario: Tódolos días de 9:30h a 14:30 h)

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

