
CURSO 2020-2021 

NOVO PRAZO DE ADMISIO N DO 11 AO 

18 DE MAIO 

Tendo en conta a situación actual motivada polo coronavirus, e co obxectivo de 

facilitar a tramitación de solicitudes, siga as instrucións deste documento para a 

realización do trámite.  Recorde que, se ten algún problema, pode acudir ao 

centro seguindo as indicacións de seguridade correspondentes (luvas e 

mascarilla, cita previa..). 

TRAMITACIÓN EN LIÑA : Pode tramitar en liña a súa solicitude, no seguinte 

enderezo 

https://sede.xunta.gal/detalleprocedemento?codtram=ED550B&ano=2018&

numpub=1&lang=gl  

Para realizar a tramitación en liña é preciso dispoñer dun certificado dixital, DNI 

electrónico ou Chave365.     Siga as instrucións en pantalla para tramitar a 

solicitude. 

SOLICITUDE PRESENCIAL   

O formulario necesario está a súa disposición no enderezo sinalado ao inicio e 

tamén na páxina web do noso instituto (enlace na propia páxina).    

Cubra o formulario e imprímao. Pode cubrilo directamente no ordenador, pero 

non pode gardar o documento. Ten que imprimilo. Tamén pode imprimir e cubrir 

a man o mesmo documento. En calquera caso é necesario imprimilo. 

Asine o documento.  

A presentación de documentos no propio centro será pedindo cita previa:  

1. Como solicitar a cita previa: 

 no correo: ies.ferro.couselo@edu.xunta.es  

 nos teléfonos do centro 988252000/692628585/662523554 

 

2. Horario de atención:  9:00 - 14:00 horas,  de luns a venres 

No centro teremos as medidas sanitarias oportunas, colabora con nós, e acude ao 

centro protexido/a.     Atenderémoslle dende a fiestra  da secretaría. 

 

https://sede.xunta.gal/detalleprocedemento?codtram=ED550B&ano=2018&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalleprocedemento?codtram=ED550B&ano=2018&numpub=1&lang=gl


Documentación para a presentación, independentemente do procedemento utilizado: 

 Solicitude segundo o Anexo II. 

 Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. 

 Certificado oficial do expediente académico. 

 Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a 

custodia do menor, de darse o caso. 

 Outra documentación. 

 Comprobación de datos .  

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso 

de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo e achegar unha 

copia dos documentos. 

 PROXENITOR/A (solicitante ou representante)  
 DNI ou NIE. 

 Domicilio fiscal. 

 Declaración do imposto sobre a renda. 

MARQUE NO II ANEXO O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS 

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN  

 Título de familia numerosa. 

 Certificado de discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia. 


