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NOTA INFORMATIVA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN 

Para iniciar o proceso de admisión dun determinado alumno/a deberán ter 

en conta o seguinte 

O PRAZO DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN SERÁ DO 1 AO 20 DE MARZO 

Luns a venres 9 a 10 e de 12:45 a 13:45 e martes 16:00 a 18:00 
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IMPORTANTE 

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE 

 A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e 
poderá recoller varios centros por orde de preferencia 

 O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será 
baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a 
súa orde de preferencia 

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE 

 Presentación da solicitude fóra de prazo 

 Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos. 

 Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade. 

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE 

 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.  

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA 

 O alumnado que ten reservada 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.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

● Anexo II do impreso de solicitude de admisión cuberto 

● Orixinal e copia ou copia compulsada do libro de familia ou DNI do     

alumno/a 

Se hai que baremar:  

 Presentar a documentación do baremo do 23 de marzo ao 5 de abril  

Os criterios para a baremación e posterior adxudicación de vacantes no 

centro  NON INCLÚEN a admisión preferente dos descendentes do 

persoal militar. 
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