
 

 

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021 
 

  LEXISLACIÓN APLICABLE: 
 Decreto 254/2012 (DOG do 26/12/2012). 

  Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15/03/2013) modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 01/02/2017).  

  Instruccións da Xefatura Territorial e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para o curso 2020/2021. 
 

  POSTOS VACANTES OFERTADOS: 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

CURSO VACANTES POR NEAE TOTAL 

 
2º Ciclo 

4º (3 anos) 22 3 25 

5º (4 anos) 1  1 

6º (5 anos) 0  0 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º Primaria 26 6 26 

2º Primaria 3  3 

3º Primaria 17  17 

4º Primaria 23  23 

5º Primaria               10  10 

6º Primaria 5  5 
 

  PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN: 

 

Desde o día 1 ao 20 de marzo  
 

 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA BAREMACIÓN: 

 Desde o 25 de marzo  ao 15 de abril, ambos incluídos. Este prazo abriríase só no caso de existir máis solicitudes 
de admisión que prazas ofertadas. (Só poden presentar a documentación en días lectivos). 

 

  CALENDARIO DE LISTAXES DE ADMISIÓN: 
 

20 de abril Publicación provisional de admitidos e non admitidos. 

Do 21 ao 27 de abril Prazo de reclamación.  

Do 28 de abril ao 8 de maio Estudio e comprobación  das reclamacións. 

11 de maio Publicación definitiva de admitidos e non admitidos. 

Prazo dun mes Recurso de alzada ante Xefatura Territorial a partir do día seguinte á publicación definitiva. 
 

  PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 
 

Desde o día 20 de xuño ao 30 de xuño. Quen non formalice a matrícula en prazo e forma  

perderá o dereito á praza obtida. 
 

  CENTRO ADSCRITO:  CEIP PAZOS-COMOXO //// CENTRO  DE ADCRIPCIÓN: IES PRAIA BARRAÑA 
        

  ZONAS DE INFLUENCIA DESTE CENTRO: 

 Termo parroquial de Boiro que se atopa a máis de 2 km do colexio. 

 Zonas comprendidas entre o río Coroño e a estrada provincial 1105; lugares de Runs e Teaño. 

 Lugares de Espiñeira, Aducil, A Boliña, Vista Alegre, Breiro, San, Piñeiro. 

 Rúas: Espadañal; nº4, 5, 6, 11, 20, 21 e 22; Salvador Allende, Avda. Municipal de Avellaneda. 

 Avda de Barraña: Na marxe dos núm. pares a partir do 32 e dos núm. impares a partir do 19 (incluidos) 

 Termos parroquiais de Santo André de Cures e San Xoan de Macenda. 
 

  SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO: 

 Servizo de Transporte Escolar Gratuito – só para o alumnado que pertenza á zona de influencia e viva a máis de 
2 kms do centro. (Lexislación aplicable: Decreto 203/86 do 12 de xuño e Instruccións da Consellería para cada 
curso académico) 

 Servizo de Comedor Escolar - Lexislación aplicable: Decreto 132/2013 (DOG do 13/08/2013) e Instrucións da 
Consellería para cada curso académico. 

Nota importante:   
 

Só se pode presentar unha única solicitude no centro que solicite en primeiro lugar. Advírtese que, no caso de               
incumprimento, perderán os dereitos de prioridade que poideran corresponderlle. 

O alumnado con garantía de permanecia nun centro, se presenta solicitude noutro distinto deberá comunicalo   ao centro de 
orixe. 

Quen teña xa a reserva nun centro e queira presentar solicitude noutro, terá que comunicar a renuncia no centro de orixe antes 
do inicio do prazo de admisión. 



 

ADMISIÓN  ALUMNADO  CURSO 2020/2021 

 

 

 PRAZO: DO 1 ao 20 de marzo 
 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

 Solicitude Anexo II debidamente cuberta todas as follas .  A solicitude terá que estar asinada 
por calquera dos pais ou titores se existe matrimonio. Se non existe matrimonio terán que 
asinar os dous. No caso de separación ou divorcio, deberán presentar a resolución xudicial, e a 
solicitude de admisión  terá que ser asinada polos dous, agás que a patria potestade esté 
atribuida a un deles exclusivamente. (Non se esixirá no caso de violencia de xénero) 
 

 Fotocopias do Libro de Familia onde consten todos os membros da unidade familiar. 
 

 Fotocopia do DNI  do pai, nai ou titorres legais así como do/a alumno/a se o posúe. 
 

 Certificado de matrícula do/a alumno/a para o alumnado que cambie de centro. 
 

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

 Certificado de empadroamento onde consten  todos os membros da unidade familiar. No 

caso que o/a menor conviva con outros familiares,  presentarán Certificación específica de 

convivencia real expedida polo  Concello a partir dos informes da Policía Local ou da Garda 

Civil. 

No caso de alegar lugar de traballo próximo ao centro,  non fará falta o empadroamento. 

Entregarán contrato de traballo e documento da empresa onde  se reflicta  o enderezo  da 

mesma  xunto cos datos do/a traballador/a. 
 

 Fotocopia  do Carné de familia numerosa en vigor ou copia de recoñecemento ou 

renovación. (Se procede) 
 

 Certificación do grao de discapacidade expedida polo órgano competente, no caso de alegar 

discapacidade igual ou superior ao 33 % do/a alumno/a, nai, pai, titor legal ou irmá/án. 
 

En toda a documentación  que se  presente no centro, será necesario enseñar 
os orixinais xunto coas fotocopias para proceder ao seu cotexo. 

 

 

Calendario  de listaxes de admisión do centro 
20 de abril Publicación provisional de admitidos e non admitidos. 

Do 21  ao 27 de abril  Prazo de reclamación . 

Do 28 de abril ao 8 de maio Estudio e comprobación  das reclamacións. 

11 de maio Publicación definitiva de admitidos e non admitidos. 

Prazo dun mes Recurso de alzada ante Xefatura Territorial a partir do día seguinte á publicación definitiva. 

 
 

MOI IMPORTANTE: O alumnado admitido, formalizará a matrícula do 20 de xuño  ao 30 de 

xuño. De non formalizar a matrícula en prazo e forma, entenderase que renuncia á praza. 


