
INFORMACIÓN MATRICULA 

· Normativa Reguladora:  

-Decreto 254/2012 do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes 

sostidos con fondos públicos 

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

alumnado. Orde de 25 de xaneiro do 2017. 

 Instruccións do 12 de febreiro da Dirección Xeral, e do 18 de febreiro da Xefatura 

Territorial. 

· Área de Influencia: 

Ver mapa 

· Centros adscritos: 

CEIP Fogar: Escolas de Mirón e Rega 

· PRAZOS DA PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN: 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES novas matriculas: 1-20 de marzo as 14:00h. 

Só presentarán e se recollerán : Anexo + copia libro de familia/DNI)) 

Presentación documentación xustificativa dos criterios alegados (cando o número de 

solicitudes sexa maior ao das prazas ofertadas): 25 de marzo- 05 de abril ás 14:00h 

Cando haxa máis nenos que prazas abrese este prazo para presentar documentación: padrón, 

certificados...) 

·Lista provisional de admitidos e non-admitidos: Antes do 25 de abril 

 Publicación das puntuacións totais despois de informar ao Consello Escolar. Despois de publicar 

hai 5 dias hábiles para reclamar, pero sen poder entregar nengún documento. 

· Lista definitiva de admitidos e non-admitidos:  Antes do 15 de maio 

Se quere reclamar, ten un mes para reclamar ante a Xefatura Territorial.  Publicación das 

puntuacións totais despois de informar ao Consello Escolar 

Formalización da matricula: do 20-30 de xuño (anexo III) 

· Información: (Art.13.d da orde do 12 de marzo do 2013) 

− Cada alumno/a só poderá presentar unha única solicitude no centro que solicite praza 

no primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade. 

− O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro deberá comunicalo, ao mesmo 

tempo ao centro de orixe. O alumnado que ten reservada praza nun centro se presenta 

solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva. 

 

 

 



CRITERIOS XERAIS DE BAREMO- PUNTUACIÓN 

Orde do 12 de marzo do 2013 pola que se establece a admisión de alumnado en centros 

sustentados con fondos públicos... 

Requisito Puntuación 

 

a)Número de 

Irmáns 

 

8 

 

2 

Parto múltiple 

8 (cada un deles) 

b)Pai/Nai/Titores 

traballan no centro 

3 

Proximidade 

 c.1) dom. familiar 

c.2)  Traballo 

Área de influencia 

6 

Límitrofes área de influencia 

3 

Área de influencia 

4 

Límitrofes área de influencia 

2 

 

d)Renda per cápita 

(suma das casillas 

415+435, entre membros 

computables da familia) 

Inferior 0.5 veces  
IPREM 

 
 

3 
(menos de 3227,015 

€) 
 

 
 

Superior a 0.5 e inferior 
a 0.75 do IPREM 

 
2 
 

(entre  3220,015 e 
 4840,52 €) 

Superior a 0.75 e 
inferior ó IPREM 

 
1 
 

(entre  4840,52 e 
6454,02 €) 

e) Familia 

numerosa 

Categoría especial 

3 

Categoría xeral 

2 

Monoparental 

2 

f) Discapacidade 

algun membro 

familia 

alumna/o 

4 

nai/pai/titores 

3 

 

Irmáns 

1 

Familia 

monoparental 

2  

g) Criterio  

complementario 

1 


