
 

 

RESERVA DE PRAZA PARA O IES VAL MIÑOR (CENTRO ADSCRITO) 

Estimadas familias: 

Segundo a ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 

2013 (código de procedemento ED550A e ED550B), achegamos o documento de reserva de praza 

para o alumnado que desexe reservar a praza, no IES VAL MIÑOR como centro adscrito ao CEIP Plurilingüe 

Humberto Juanes, de cara ao vindeiro curso 2022-23. 

O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.  

As solicitudes poderán presentarse a través dalgunha das seguintes opcións: 

- Presentala en papel no colexio (o alumnado levará unha copia da solicitude para casa) 

- En sede electrónica: https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/. 

- Cubrindo a solicitude na aplicación, descargándoa e presentándoa en papel no colexio. 

 

A documentación a adxuntar  é a fotocopia do libro de familia. 

No caso de pais separados deberá asinarse por ambos proxenitores.  

Un saúdo 

 

En Nigrán 17 de xaneiro de 2022 
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