
 

 
 

 
CALENDARIO E PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O 

CURSO 2018-2019 
 
 

DATAS PROCESO 

 
 

Do 1 ao 20 
de marzo  
(ámbolos 

dous 
inclusive) 

 PRESENTACIÓN de solicitudes: 

 Unha única solicitude no centro onde se solicita como 1ª opción. Anexo II (as cinco follas) debidamente 
cumprimentadas, asinadas e autobaremadas. 

 Copia completa  do libro de familia ou dni do alumno/a. 

 Copia do DNI do solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando deneguen a súa 
consulta. 

 Certificado de empadroamento. 

 Se é o caso, documentación xustificativa de alumnado con nee. 

 Certificado do centro de orixe para as solicitudes de prazas de educación primaria e 5º e 6º de infantil. (O 
interesado/a presentará copia da solicitude de admisión no centro de orixe). 

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

 27 de febre. 
 Sorteo das letras de desempate por parte da Consellería de E. e O.U. 
 

22 de marzo  Publicación  dos cursos con solicitudes admitidas e/ou pendentes de baremación . 

 
23 de marzo 

ao 13 de 
abril 

 
 
 

 Presentación da documentación acreditativa para proceder á baremación en caso de maior nº de solicitudes 
que prazas ofertadas: 

 Acreditación de irmán/s. 

 Acreditación de domicilio familiar ou do lugar de traballo. 

 Acreditacións de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de 
discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta 
de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. 

 

C.E.I.P. “ A GÁNDARA” 

R/ COLMEOTE S/N  

15570 NARÓN – A CORUÑA   TLF/: 981386877 F.A.X: 

981388860                           

 e. mail : ceip.gandara.naron@edu.xunta.es 
 



DATAS 

20 de abril 
 Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos. 
 

Abril-Maio 

 Reclamación ante o Consello escolar: 5 días hábiles 
      (23 ao 27 de abril, ámbolos dous  inclusive). 

 Resolución das reclamacións: 5 días hábiles  

 Publicación das listaxes definitivas: 14 de maio 
 

20 - 30  de 
xuño 

 Formalización de matrícula: 
- Folla de formalización cumprimentada. Anexo III 
- Fotocopia da cartilla de vacinas. 
- Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/a. 
- Certificado médico de non padecer enfermidades infecto-contaxiosas (non ten que ser en papel oficial). 

 
AVISOS 

 As solicitudes que non acaden praza, serán enviadas os Servizo da Inspección educativa. 

 A Comisión de escolarización,(aprox.1ª semana de xuño)  adxudicará praza segundo orde de 
preferencia e vacantes. 

 Solicitudes fora de prazo: remitiranse ao servizo de Inspección. 

 Solicitudes ineficaces: en caso de duplicidade ou falsidade. 
 

  
NO CASO DE NON FORMALIZAR MATRÍCULA perderán o dereito á mesma. 
 

 
 

OS PROPIOS INTERESADOS DEBEN PERMANECER ATENTOS AO CALENDARIO  E AO  CUMPRIMENTO DO 
PROCESO ESTABLECIDO. 

 
   NORMATIVA REGULADORA:   
 
 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, que regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos, Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG nº 53) 
que desenvolve dito Decreto e Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. 
   


