
CALENDARIO 

Antes do 1 de marzo PUBLICACIÓN DE VACANTES 

DO 1 ao 29 de MARZO  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

DO 1 ao 14 de ABRIL 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE 

ADMISIÓN SE FOSE NECESARIO. 

ANTES DO 25 DE 

ABRIL 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES 

PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON 

ADMITIDOS 

CINCO DÍAS HÁBILES 

PERIODO DE RECLAMACIÓN ANTE O 

CONSELLO ESCOLAR AS LISTAXES 

PROVISIONAIS 

Antes do 15 de MAIO 
PUBLICACIÓN DAS LISTAXES 

DEFINITIVAS 

DO 20 DE XUÑO AO 30 

DE XUÑO 
FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA 

A publicación das listaxes provisionais de admitidos e non 
admitidos farase pública no taboleiro de anuncios do Centro 
antes do 25 de abril.  

Se están admitidos terán que formalizar  a matrícula dende 
o  20  ao 30 de xuño de 2015. 

 
Tódalas fotocopias dos documentos que aporten terán que ser 

fotocopias cotexadas. (Poden ser cotexadas no Centro, sempre e 
cando coa fotocopia mostren o orixinal) 

 
A documentación para solicitar a praza poderá ser 

entregada no Centro tendo en conta o  seguinte horario: 
De Luns a Venres de 12:00 a 14:00 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 
ADMISIÓN –
MATRÍCULA 

 CURSO 2016-2017 
   
Información e impresos en: 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/taxonomy/term/4 



PPRROOCCEESSOO  DDEE  MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN  
NORMATIVA  Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG 26 de 

decembro) 

 Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15 de marzo) 

DOCU-
MENTACIÓN 

 

- Os impresos de solicitude debidamente cubertos 
- Fotocopia cotexada do libro de familia. 
- Cando proceda doutro centro presentará certificación de 

estar matriculado en dito Centro, e , a ser posible, o nº do 
código do alumnado no Xade. 

- Certificado do Padrón municipal 
- Toda a documentación necesaria para acreditar 

circunstancias que se aleguen no caso de baremo 

Fases 

1ª Fase  Do 1 ao 29 de marzo.: Admisión 

 Do 1 ao 29 de marzo hai que presentar no centro da súa preferencia 

a solicitude de admisión relacionando ata 6 centros máis en 

previsión de que haxa máis solicitudes que prazas ofertadas. Nese 

caso recurrirase ao baremo establecido na normativa para a 

adxudicación definitiva. Por iso é importante que se cubran ben 

todos os apartados das follas de solicitude e se aporte canto antes 

toda a documentación xustificativa das circunstancias do baremo 

que se vaian  alegar. Hai un prazo máis do 1 de abril ao 14 de abril  

para aportar esta documentación, pero convén facelo canto antes.  

A presentación desta documentación é voluntaria, pero no caso de 

non xustificar os criterios alegados NON SE TERÁN EN CONTA EN 

CASO DE BAREMACIÓN.  

2ª Fase: do 20 ao 30 de xuño. Fase de Formalización de Matrícula  

No centro que saíse admitido/a terá que presentar nova 

documentación 

VACANTES 

provisionais 

     Nivel                Rsva. Neae              Vacantes             Total 

 4º Ed. Infantil                6                             44       50 

 5º Ed. infantil                0                              2                         2 

 6º Ed. infantil               0              0          0 

 1º Ed. Primaria             0                             0          0 

 2º Ed. Primaria             0                              2                        2 

 3º Ed. Primaria             0                              0         0 

 4º Ed. Primaria             0                              0          0 

 5º Ed. Primaria             0                              8          8 

 6º Ed. Primaria             0                              0            0 
Nota: Estas vacantes poden variar  en función das altas ou baixas 
por traslado  durante o proceso 

  

 



 
UN POUCO DE INFORMACIÓN SOBRE PORTOFARO 

ACTIVIDADES 
ESCOLARES 

O Colexio pasaralles información sobre as saídas e 

actividades que se teñan previstas para este curso, así 

como o custo de cada unha cando sexa precisa a 

colaboración familiar. 

SERVIZOS 

 Biblioteca Escoilar Vaidelibros. Servizo de préstamo nos 

recreos e horario lectivo. 

 Aula de informática 26 postos e intranet con wifi con 

polo menos 1 ordenador con acceso a internet en todas 

as aulas. 

 Todas as aulas dotadas con  con videoproxector  e 

pantalla  

 O mañanceiro. Servizo ofertado polo Concello. 

Funciona en horario de 7:30 a 9. 

 Comedor escolar. Este servizo solicítase cada ano A 

convocatoria soe coincidir co prazo de matrícula (Do 20 

ao 30 de xuño) 

O modelo de comedor é de xestión indirecta da Xunta 

(cáterin). 2 quendas con monitoras que atenden aos 

nen@s durante a comida e ata que comezan as 

actividades extraescolares. Funcionará de setembro a 

xuño (dacordo co calendario escolar) 

Este servizo ten prazas limitadas 

 Transporte escolar e actividades extraescolares. 

Xestionado pola A.N.P.A.  

DIRECCIÓN 
E 

Datos 
Do 

centro 

Paseo dos Templarios, nº 1  

15679 - O Temple – Cambre (A Coruña)   

  881880349- 881880350  –  881880351 

Email:  ceip.portofaro@edu.xunta.es 

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro 

Código do centro 15023053 

Adscrito ao IES Afonso X 

PEC: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/category/2/40 

Plan Convivencia: 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/system/files/convivencia_definitivo_completo.pdf 

NOF:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/system/files/16-NOF_portofaro.pdf 
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