
INFORMACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN

CURSO 2018-19

 O proceso de admisión vai do día 01 de marzo ao 20 de marzo de 2018, ambos

incluídos.

 A solicitude será única e poderase presentar de forma presencial  no centro

educativo  que  a  rexistrará,  ou  de  forma  electrónica  a  través  da  apliación

admisionalumnado.

 A solicitude poder asinala calquera das persoas titulares da patria potestade,

cando se refiran a fillos/as comúns dun matrionio non separado legalmente nin

divorciado  ou  dunha  parella  de  feito  debidamente  inscrita  no  Rexistro  de

Parellas de Feito de Galicia. Nos demais casos requírese a sinatura dos dous

titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter

exclusivo, ou en situación de violencia de xénero.

 Coa solicitude, en calquera caso, deberá achegarse a documentación recollida

no punto 5 da Orde do 25 de xaneiro:

a).- Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da
unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b).- Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno /a.

c).- Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requi-
sitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos  ter-
tmos do Anexo II.

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

 Cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta, o centro abrirá un

prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do



prazo de presentación de solicitudes, para presentar, de forma presencial no

centro, a documentación xustificativa.

 A valoración dos criterios  de admisión atópase noutro arquivo que aparece

nesta páxina web.

 A lista provisional de admitidos e non admitidos publicaráse antes do 25 de

abril de 2018. A listaxe definitiva de admitidos e non admitidos, antes do 15 de

maio.


