
PROCESO MATRICULACIÓN EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS CURSO 2015-2016 

1. Normativa a aplicar: 

a. Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro) 

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

c. Instrucións Consellería 
2. Cuestións importantes a ter en conta 

a. Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro 
lugar. A infracción a este punto conlevará a perda dos dereitos de prioridade que puideran 
corresponderlle. 

b. O alumnado de infantil e primaria ten garantida a permanencia no centro durante toda a etapa. En 
caso de de presentar solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao centro de orixe no 
mesmo momento de facela, mediante copia da solicitude. 

c. O alumnado que fai reserva nun centro de adscrición (IES de referencia).se pensa facer solicitude de 
admisión noutro centro, debe renunciar á reserva antes de que comence o prazo de admisión. 

3. Fases do Proceso 

a. 1ª Fase  Do 1 de marzo  ao  8 de abril. Fase de Admisión 

Do 1 de ao 23 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 24 de marzo ao 8 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. 

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

No centro que saíse admitido/a terá que presentar nova documentación 

Cadro resumo do calendario do proceso      Postos vacantes (prov) 

Reserva e praza (para centros adscritos) Do 1 ao 15 de febrero  CURSOS PRAZAS Vacantes 
para 

Sorteo público letra desempate Última semana de febrero  4º E. Infantil 50 (6)* 50 (44)* 
 Publicación vacantes Antes do 1 de marzo  5º E. Infantil 50 0 
Presentación solicitude admisión Do1 ao 23 de marzo  6º E. Infantil 50 1 
Presentación documentación xustificativa Do 24 de marzo ao 8 de abril  1º Primaria 50  4* 
Publicación listaxes provisionais Ata o 25 de abril  2º  Primaria 50 0 
Prazo reclamacións 5 días hábiles  3º  Primaria 50 1 
Publicación listaxes definitivas Antes do 15 de maio  4º  Primaria 50 2 
Formalización matrícula en E. I. e Primaria Do 20 ao 30 de xuño  5º  Primaria 50 0 
   6º  Primaria 50 3 

O nº de vacantes poden sufrir variación durante o proceso. * Resérvanse 6  en 3 anos e 4 en 1º de EP para 

alumnado con NEAE 

4. Centros adscritos 
O CEIP Portofaro está adscrito ao IES AFONSO X  O Sabio 

5. O PEC do centro está disponible na secretaría  e no enderezo: 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/category/2/4/118 

6. Servizos complementarios 
O centro conta cun comedor de Xestión Indirecta da Xunta de Galicia con 200 prazas en dúas quendas. O seu 
funcionamento regúlase anualmente por unha Orde específica da Consellería de Educación tendo que 
renovar ano a ano a solicitude (ata o de agora no mes de xuño).  

7. Non dispón de transporte escolar da Consellería de Educación (aínda que a ANPA si oferta un servizo propio) 
8. O concello dispón dun servizo de atención (con ou sen almorzo)  antes da apertura do horario escolar (De 

7:30 a 9:00) que debe solicitarse, no caso de estar interesado/a, nas oficinas municipais 
9. As actividades extraescolares  organizadas pola ANPA ofértanse no comezo de cada curso escolar 

 
 
 



 
10.  Baremo a aplicar no caso de que haxa máis solicitudes que prazas ofertadas 

a. Por unha irmá ou un irmán matriculados no centro………………………………………………………………8 puntos;  

Polos segundos e seguintes…………………………………………………………………………………………………….. 2 puntos.  

b. Por nai, pai, titoras ou titores legais que traballen no centro:……………………………………….. 3 puntos 

c. Por proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais: 

(deben escoller  unha das opcións ao non ser acumulables) 

1) Proximidade do domicilio familiar 

i. Se se atopa na área de influencia do centro…………………………..….6 puntos 

ii. Se se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia……….……3 puntos 

2) Proximidade do lugar de traballo 

i. Se está situado dentro da área de influencia do centro………….4 puntos 

ii. Se está situado nas áreas limítrofes á área de influencia……..2 puntos 

d. Por renda per cápita da unidade familiar, valorada por referencia ao indicador público de renda de efec-

tos múltiples (IPREM) do exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a 

solicitude: puntuación máxima 3 puntos. O cálculo faise sumando as casiñas 366 e 374 e dividindo entre 

os membros da unidad familiar con  efectos do 28-2-2015 
i. Se é  inferior a 0,5 veces o IPREM de 2013 (menos de 3195,07)………………………………………………………………….3 puntos 

ii. Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM (entre 3195,07 e 4792,6)………………………..2 puntos 

iii. Se é igual ou superior a 0,75 veces e inferior ao IPREM (entre 4792,6 e 6390,13)………………………………… 1 punto 

iv. Se é igual ou superior ao IPREM (6390,13)………………………………………………………………………………………………………….0 puntos 

 

Táboa segundo nº de membros da U. familiar (366+374) 

2 membros 3 membros 4 membros 5 membros puntos 

menos de 6390,14 9585,21 12780,28 15975,35 3,00 

entre 6390,14 - 9585,2 9585,21 - 14377,8 12780,28 - 19170,4 15975,35 - 23963 2,00 

entre 9585,2 - 12780,26 14377,8 - 19170,39 19170,4 - 25560,52 23963 - 31950,65 1,00 

máis de  12780,26 19170,39 25560,52 31950,65 0,00 

 

e. Por condición de familia numerosa: puntuación máxima 3 puntos.  

i. Familia numerosa de categoría especial …………………………………………………………………………3 puntos 

ii. Familia numerosa de categoría xeral…………………………………………………………………..…………..2 puntos 

f. Pola condición de familia monoparental………………………………………………………………………………………….2 puntos 

g. Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno ou nalgún dos seus proxenitores ou irmáns: pun-

tuación máxima 4 puntos. 

i. Por discapacidade do alumno/a……………………………………………………………………………………………..4 puntos 

ii. Por discapacidade dunha/un das/os proxenitoras/es ou titoras/es………………………………3 puntos 

iii. Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno………………………1 punto 

h. Polo criterio complementario do centro. Ter solicitado en 1º lugar un centro público……………..1 punto 

Ver última folla da instancia de solicitude (copias en secretaría e conserxería e no seguinte enderezo: 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/category/2/4/118  (apartado solicitude) 

i. En caso de empate terase en conta a sletras do sorte efectuado pola consellería o 25 de febreiro 
 

 
 



 

ÁREA INFLUENCIA DO CENTRO 

 
En Xeral, dende o núcleo da Barcala e marxe esquerda da rúa Lendoiro (en dirección Cambre ao 
Temple) ata a Costa da Tapia (os números pares ata o 30) 
 

1. Urbanización A Barcala: 
a. Todas as rúas 
b. Rúa Rañoa 

2. Rúa Lendoiro (marxe esquerda en dirección 
Cambre o Temple) 

3. Praza Manuel Leiras Pulpeiro 
4. Rúa María Mariño 
5. Rúa Francisco Añón 
6. Rúa Polígono 
7. Praza Manuel Lugrís 
8. Rúa Estanque  de abaixo (agás nº 20-22-24 

compartidos co CEIP graxal) 

9. Praza da Igrexa 
10. Rúa Temple 
11. Praza da Ría 
12. Travesía da Igrexa 
13. Praza José Luis Caso 
14. Rúa as Rúas 
15. Travesía da Coutelana 
16. Rúa da Barcala 
17. Rúa dos Muiños 
18. Pza Eduardo Blanco Amor 
19. Rúa Antón Fraguas 
20. Costada Tapia (números pares ata o nº 30) 
21. Paseo dos Templarios 

 
 

Compartidos co CEIP Graxal 

 
1. Rúa Abeleira 
2. Rúa do Telleiro 
3. Rúa Luis Pimentel 

 

 
4. Rúa Martín Códax 
5. Rúa Estanque de abaixo  (Números 20-22-

24) 
 

 
 


