
 

 

 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

   CURSO 2020-2021 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 O alumnado matriculado no centro no actual curso escolar ten automaticamente 

garantida a súa permanencia para o vindeiro curso, sen necesidade de realizar 

ningún trámite de admisión hasta que se produza o período ordinario ou 

extraordinario de matrícula. 

 O alumnado que cursa 6º de EP nalgún dos centros adscritos ao instituto (CEIP 

Plurilingüe Isidro Parga Pondal de Santa Cruz e CEIP Luís Seoane de Mera) deberán 

formalizar a preserva de praza en ditos centros ou ben a través da aplicación web 

admisionalumnado. Este alumnado está admitido no instituto, dado que o número 

de reservas é inferior ao número de vacantes ofertadas. 

(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) 

 O alumnado procedente doutros centros educativos deberá solicitar a admisión 

mediante o proceso que se especifica neste documento. 

CENTROS ADSCRITOS 

 CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal (Santa Cruz) 

 CEIP Luís Seoane (Mera) 

ÁREA DE INFLUENCIA 

 En ESO, a área de influencia esténdese pola zona norte do Concello de Oleiros, e 

abrangue as parroquias de Dexo, Maianca, Serantes, Dorneda e gran parte da 

parroquia de Liáns, onde está situado o centro. 

 En BACHARELATO, a área de influencia do centro abrangue todo o Concello de 

Oleiros. 

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado


 

 

OFERTA DE PRAZAS 

CURSO Nº 
GRUPOS 

PRAZAS 
OFERTADAS 

PERMANENCIA RESERVA 
ALUMNADO 

NNEE 

VACANTES 

1º ESO 4 120 86 12 10 

2º ESO 4 120 105  15 

3º ESO 4 120 119  1 

4º ESO 4 120 105  15 

1º BACH 4 132 119  13 

2º BACH 4 132 85  47 

 

SOLICITUDES MÚLTIPLES E RENUNCIAS 

 Segundo a Orde da Consellería de Educación que regula o proceso de admisión, só se 

pode presentar unha única solicitude (no centro no que opte en primeiro lugar).  

 A formalización da reserva de praza nun centro adscrito ten carácter vinculante para 

o/a interesado/a, de xeito que a renuncia expresa a dita praza é requisito previo para 

poder presentar solicitude de admisión noutro centro educativo. 

 O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, en caso de presentar 

solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao centro de orixe 

remitindo unha copia da mesma. A admisión no novo centro implicará a perda do 

dereito de permanencia. 

 A duplicidade de solicitudes implicaría a perda dos dereitos de prioridade que poidan 

corresponderlle. 

IMPRESO DE SOLICITUDE 

 Utilizarase exclusivamente o impreso recollido no ANEXO II,(ED550B)da Orde de 

admisión. Este modelo pode solicitarse no centro  ou descargarse da web da 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

 A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando 

se refira a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado, 

ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de 

Galicia. No caso de separación ou divorcio dos proxenitores, se a patria potestade é 

compartida, a solicitude deberán asinala os dous responsables legais, agás no caso 

de alumnado afectado por situación de violencia de xénero. 



 

 A renuncia á solicitude presentada non permite presentar unha nova, polo que o 

alumnado deberá escolarizarse conforme ao establecido no procedemento 

subsidiario do Capítulo IV da Orde de admisión. 

 Non será necesario xuntar ao impreso de solicitude a documentación acreditativa 

dos criterios de admisión alegados. Dita documentación será requirida se for 

necesario. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN 

 Solicitude on line a través da aplicación admisionalumnado 

(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). 

 Secretaría do centro. 

 Só se pode presentar unha solicitude por alumno. Nela pódense facer constar por 

orde de preferencia ata 6 centros educativos aos que se opta. O centro receptor, en 

caso de que o/a alumno/a non resulte admitido nel, encárgase de remitir a solicitude 

á correspondente comisión de escolarización, que procederá á adxudicación dun 

posto escolar nun centro no que existan vacantes. 

RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO 

 No caso de que o número de solicitudes de admisión para cada curso fose inferior ao 

número de postos vacantes, quedarán automaticamente admitidas todas as 

solicitudes. Esta circunstancia farase pública, no seu caso, a través do taboleiro de 

anuncios do centro e da páxina web. 

 En caso contrario, abrirase un período de reclamación no que se pode aportar 

documentación acreditativa dos criterios de admisión alegados (consultar 

Calendario). 

 Contra a resolución provisional poderase presentar reclamación ante a Dirección do 

centro ((consultar Calendario). Unha vez resoltas as reclamacións, publicarase a 

resolución definitiva, en calquera caso antes do día 15 de maio. 

 Contra a resolución definitiva da Dirección do centro poderase presentar recurso de 

alzada ante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional.  

  

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado


 

SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

 Transporte Escolar. O alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria con residencia 

na zona de influencia do centro terá dereito a transporte escolar gratuíto no caso de 

que o domicilio familiar estea situado a máis de 2 km do centro. 

CRITERIO DE ADMISIÓN COMPLEMENTARIO 

 O Consello Escolar do IES María Casares, en sesión extraordinaria celebrada o día 3 

de abril de 2013, acordou non establecer ningún criterio de admisión 

complementario dos que están regulados nos Art. 19 e 28 da Orde de 12 de marzo de 

2013, e polo tanto aplicar exclusivamente os criterios establecidos, con carácter 

xeral, en dita Orde. 

 

 


