
CONVOCATORIA  DE  PRAZAS  E  AXUDAS  DE  RESIDENCIA  NOS  CENTROS  RESIDENCIAIS
DOCENTES  DA  CORUÑA,  OURENSE  E  VIGO  PARA  CURSAR  ESTUDOS  DE  BACHARELATO,
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR OU ESTUDOS SUPERIORES DAS ESCOLAS
DE ARTES NO CURSO 2019-2020 ( ORDE do 28 de maio de 2019, DOG 10 de xuño de 2019).

 QUE SON OS CENTROS RESIDENCIAS DOCENTES?.

 Son centros educativos de formación e residencia, dirixidos a estudantes que teñan a súa
residencia habitual, lonxe da localidade onde está situado o centro no que curse estudos.

 QUEN PODE SOLICITAR PRAZA?

Alumnado que no vindeiro ano 2019/2020, inicie ou continue estudos postobrigatorios

non universitarios. 

 REQUESITOS ACADÉMICOS E PERSOAIS.

A persoa solicitante deberá reunir os seguintes requisitos:

1) Estar matriculado/a en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros
docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2019/2020 (centros públicos ou
privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e
Vigo).

2) Non repetir curso e, no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces
estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos. 

 Excepcionalmente,  por  causas debidamente xustificadas,  a  comisión de valoración
poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta
que efectúe o centro residencial e do informe da inspección educativa. 

3) Non ter sido expulsado/a no curso anterior dun centro residencial nin estar sometido/a
a un procedemento disciplinario  en trámite,  por  algunha das  condutas  gravemente
prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa.

4)  A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade dun nivel educativo ou
nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que: 

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia
habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b)  Tampouco  se  imparta  nunha  localidade  que,  pola  súa  proximidade  á  de  residencia
habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles,  permita o desprazamento diario
con  facilidade. 

Excepcionalmente,  por  circunstancias  persoais  ou  familiares  moi  graves  debidamente
xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento



deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se
consideren oportunos.

 LUGAR DE RESIDENCIA DA UNIDADE FAMILIAR E ACCESIBILIDADE AOS ESTUDOS.

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel
educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

a)  Non  se  imparta  en  ningún  centro  sostido  con  fondos  públicos  da  localidade  de
residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
b) E tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia
habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario
con facilidade.

2. Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente
xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento
deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se
consideren oportunos.

 CALENDARIO

PERIODO ORDINARIO

Prazo  de  presentación  de

solicitudes

Solicitantes matriculados en BAC, entre o 11 de xuño e o 12

de xullo de 2019 (este incluído)
Solicitantes  matriculados en  ciclos  formativos,  entre  o 11

de xuño e o 9 de agosto de 2019 (este incluído). 

Publicación  da  listaxe

provisional  das  persoas

admitidas  e  das  listaxes

excluídas.

Antes do 30 de agosto de 2019, publicaranse a través da 
páxina web da consellería e do taboleiro de anuncios ou da 
páxina web do respectivo centro residencial: 
a) A listaxe provisional de persoas admitidas que indicará a 
puntuación total por orde descendente e a correspondente 
a criterios socioeconómicos e ao rendemento académico. 
b) A listaxe provisional de persoas excluídas que indicará a 
causa da exclusión.

Prazo  de  presentación  de

reclamacións Os  solicitantes  poderán  formular  reclamación  ante  a
comisión de valoración no prazo de  cinco (5) días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.
As  reclamacións  formuladas  entenderanse  estimadas  ou
desestimadas  mediante  a  publicación  das  listaxes
definitivas.

Publicación  da  puntuación

definitiva,  das  persoas

admitidas da relación definitiva

de  excluídas,  adxudicación  de

prazas e suplentes.

Antes  do  13  de  setembro  de  2019,  publicaranse
conxuntamente a través da páxina web da consellería e do
taboleiro  de  anuncios  ou  da  páxina  web  do  respectivo
centro residencial.

Cando  feita  a  adxudicación  de  prazas  no  período  ordinario  existan  no  respectivo  centro
residencial  prazas  vacantes  ,  abrirá  un  prazo  de  presentación  de  solicitudes  en  periodo



extraordinario  entre o 16 e o 20 de setembro de 2019

PERIODO EXTRAORDINARIO

(cando quedan prazas libres, despois da publicación das listaxes definitivas).
Prazo  de  presentación  de

solicitudes

Entre o 16 e o 20 de setembro de 2019, ambos incluídos.

Publicación de listaxe provisional O 27 de setembro de 2019.
Prazo para formular reclamacións Ata o 2 de outubro de 2019.
Publicación de listaxe definitiva e

adxudicación de praza

O 7 de outubro de 2019

 ONDE PODO PRESENTAR AS SOLICITUDES?.LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

1.  As  solicitudes presentaranse preferiblemente por  vía  electrónica  a  través  do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente,  poderán  presentarse  as  solicitude  presencialmente  no  centro  residencial
docente  e  en  calquera  dos  lugares  e  rexistros  establecidos  na  norma  reguladora  do
procedemento administrativo común.

2.  O  formulario  normalizado  de  solicitude  e  o  de  comprobación  de  datos  dos  membros
computables da unidade familiar (anexo I e II), ademais estarán dispoñibles:

a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal
b) Nas dependencias dos centros residenciais docentes.

3. A solicitude deberá estar asinada pola persoa solicitante, ou polo seu representante legal, e
a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos
exixidos nela e que todos os datos contidos na solicitude e na documentación achegada son
certos;  así  mesmo,  que reúne os  requisitos  necesarios  para  obter  o  título  académico que
indica.

 DOCUMENTACIÓN:

 Anexo I 
  Anexo II
  Xustificante da matrícula do curso 2019/20 
 Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables

 
Se non ten libro de familia  ou se este non reflicte a situación familiar,  poderá acreditar o
número de membros da familia utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

 Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador 
  Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 Certificado de convivencia da persoa solicitante e os demais membros computables da
familia no mesmo domicilio.

 
 Certificado oficial das notas obtidas no curso escolar 2018/19 ou do último curso que

realizase 



  Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por
un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

  Documentación xustificativa da exención dos requisitos de non repetir curso ou de
non ter abandonado por dúas veces os estudios iniciados

  Documentación acreditativa da concorrencia de circunstancias persoais e familiares
moi graves para eximir do requisito de accesibilidade aos estudos desde o lugar de
residencia.

  Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.
 Resolución xudicial xustificativa do acollemento familiar.

 CRITERIOS DE BAREMO.

 As  solicitudes  valoraranse  conforme  criterios  socioeconómicos  e  de  rendemento
académico.

Os criterios socioeconómicos abranguen: composición da unidade familiar, orfandade
ou  calquera  outra  situación  familiar  especial;  número  de  habitantes  do  lugar  de
residencia da unidade familiar e renda da unidade familiar.

 MODALIDADE DE ADXUDICACIÓN DA PRAZA:  GRATUÍTA E BONIFICADA
A adxudicación de praza de residencia será gratuíta:

1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real
decreto 951/2018, do 27 de xullo, do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes 
e Igualdade, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as 
contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2018/19 (Boletín Oficial del Estado 
núm. 185, do 1 de agosto).

2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Artigo 13. Adxudicación de praza bonificada
1. Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria
deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:
a) Ata un 10 %: 565,87 €.
b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 867,74 €.
c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.392,95 €.
d) Máis do 30 %: 2.066,75 €.
2. O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos 
trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre.

 QUE OBRIGAS TEÑEN OS RESIDENTES? 

1. As persoas beneficiarias de praza deberán incorporarse á residencia na data de
inicio do curso escolar e respectar o réxime interno, as normas de convivencia e os
horarios que permitan o normal desenvolvemento da vida residencial e docente

Así mesmo, deberán presentar na secretaría do centro residencial o boletín oficial ou
documento acreditativo das notas parciais obtidas durante o curso no prazo máximo
de cinco (5) días seguintes á súa entrega por parte do centro docente.



2. Os centros residenciais docentes permanecerán pechados as fins de semana (desde
o venres pola tarde ata o domingo pola noite) tal e como establezan as normas de
réxime interno do centro.

 CALES SON AS CAUSAS DE PERDA DE PRAZA?. 

1. As persoas residentes poderán perder a praza:

a) Por non incorporarse ao centro residencial na data de inicio do curso escolar, agás
causa de forza maior debidamente xustificada.
b)  Por  non residir  os  días  lectivos  no centro residencial,  agás  causas  debidamente
xustificadas.
c) Por non entregar na secretaría do centro residencial o boletín oficial ou documento
acreditativo das notas parciais obtidas durante o curso no prazo máximo de cinco (5)
días seguintes á súa entrega por parte do centro docente.
d) Por baixo rendemento académico (faltas reiteradas de asistencia que dean lugar á
perda da  avaliación,  incumprimento dos  requisitos  para  poder  rematar  o  curso...),
constatado a través do informe da inspección educativa.
e) Por perda da condición de alumna ou alumno do centro docente.
f) Por inexactitude ou falsidade nos datos ou na información achegada, cando afecte a
concorrencia dos requisitos exixidos na convocatoria.
g)  Por  inexactitude  ou  falsidade  dos  datos  ou  da  información  achegada  cando,
afectando  criterios  de  baremo,  a  puntuación  outorgada  nese  criterio  sexa
determinante da adxudicación da praza.
h) Por incumprimento das normas de réxime interno do centro residencial, cando se
trate  de  condutas  gravemente  prexudiciais  para  a  convivencia  ou  condutas  leves
contrarias á convivencia, descritas respectivamente nos artigos 15 e 16 da Lei 4/2011,
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

 CALES SON OS CENTROS ADSCRITOS, A CADA CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE?

Centros  docentes  adscritos  ó
centro  residencial  docente  da
Coruña

Centros  docentes  adscritos
ó centro residencial docente
de Ourense

Centros docentes adscritos ó
centro residencial docente de
Vigo

IES Universidade Laboral 
IES Urbano Lugrís 
IES Fernando Wirtz Suárez 
CIFP Ánxel Casal 
CIFP Someso 
IES Adormideras 
IES Monte das Moas 
IES Imaxe e Son 
IES Nº 1 A Sardiñeira 
IES Eusebio da Guarda 
IES Agra do Orzán 
CIFP Paseo das Pontes 
IES Ramón Menéndez Pidal 
Escola de Arte Pablo Picasso 

IES Universidade Laboral 
CIFP Portovello 
IES 12 de Outubro 
IES A Carballeira 
CIFP A Farixa 
IES As Lagoas 
IES Xulio Prieto Nespereira 
Escola de Arte Antonio Failde
CPR San Martín 
CPR Santo Cristo 
CPR Valle Inclán

CIFP Manuel Antonio 
IES Carlos Casares 
IES Ricardo Mella 
IES Teis 
IES Nº 1 de Vigo Politécnico 
IES A Guía 
CIFP Valentín Paz Andrade 
IES Audiovisual 
IES Alexándre Bóveda 
Conservatorio  de  Música
Superior 
Centro  de  Ensinanzas
Artísticas Superiores 
CPR Aloya 



Conservatorio  de  Música
Superior 
CEE Nosa Sra. do Rosario 
CPR Cervantes 
CPR Cruz Roja Española 
CPR Hogar de Santa Margarita 
CPR Karbo 
CPR López y Vicuña 
CPR Nebrija
CPR San Andrés 
CPR Caixa Galicia

CPR Cebem 
CPR Colexio Fogar Caixanova 
CPR Daniel Castelao 
CPR Divino Maestro 
CPR Mendiño 
CPR Montecastelo 
CPR San Miguel 
CPR Vivas 
CPR San José de la Guía 
CPR  Fillas  de  María
Inmaculada

Estudos de formación profesional básica

Se  unha  vez  adxudicadas  as  prazas  ao  alumnado  matriculado  en  estudos
postobrigatorios  non universitarios no curso académico 2019/20 seguisen existindo
prazas  vacantes,  poderán  adxudicarse  a  alumnado  matriculado  en  formación
profesional básica que reúna os demais requisitos previstos nesta orde.

Para máis información: Tamén podes consultar as páxinas seguintes:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170609_crd.pdf. Páxina da Conselleria
onde podes consultar información sobre a convocatoria

 http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Orientacion/folletos_informativos/cet_resid
enciais_docentes.pdf. Folleto informativo

 http://www.edu.xunta.gal/centros/credocoruna/.  Podes  acceder  a  información  sobre  o
Centro residencial de A Coruña.

 http://centros.edu.xunta.es/credovigo/.
 http://centros.edu.xunta.es/credodeourense/.  Podes  acceder  a  información  sobre  o

Centro residencial de Vigo.

                                                                                           En Monterroso a, 11 de xuño de 2019.
                                                                                                     O Departamento de Orientación.

http://centros.edu.xunta.es/credovigo/
http://www.edu.xunta.gal/centros/credocoruna/
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Orientacion/folletos_informativos/cet_residenciais_docentes.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Orientacion/folletos_informativos/cet_residenciais_docentes.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170609_crd.pdf

