
Admisión 

 

 

Normativa: 

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro de 2012) 

ORDE do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013) 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017) 

NOTA INFORMATIVA da Delegación Territorial de Pontevedra sobre o proceso de admisión 

 

A solicitude, axustada ao modelo oficial anexo II (ED550B), SERÁ ÚNICA E TERÁ CARÁCTER 

VINCULANTE e presentarase no centro que se solicita en primeiro lugar ou a través da aplicación 

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

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en 

primeiro lugar. A presentación de máis dunha solicitude determinará a perda dos dereitos de 

prioridade que poidan corresponderlle. 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro 

distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. 

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, 

deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de 

admisión. 

 

Oferta de postos escolares: 

1º ESO:  41 + 7 NEAE         2º ESO:   13     3º ESO:   0              4ºESO:   21 

1º Bacharelato:   64          2º Bacharelato:   2 

                 

Centros adscritos: 

CEIP Carballeira, CEIP San Martiño, CEIP Cabanas 

 

  

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


Servicios complementarios (transporte) 

O alumnado que solicite e obteña praza nun centro escolar distinto ao que lle corresponda segundo 

a distribución das áreas de influencia, non terá dereito a ningún dos servizos complementarios 

establecidos pola consellería. 

 

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: 

Do 1 ao 20 de marzo. 

 

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremo: 

Do 23 de marzo ao  6 de abril. 

 

Publicación da listaxe provisional das persoas admitidas e non admitidas: 

Antes do 15 de abril. 

 

Listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: 

Antes do 15 de maio. 

 

Datas de formalización da matrícula: 

Ordinaria:  do 25 de xuño o 10 de xullo (*) 

Extraordinaria:  do 1 de setembro ao 10 de setembro (*) 

(*) sen prexuízo de que o centro fixe un día concreto para a matrícula de cada nivel educativo. 

 

  



Documentación: 

O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a 

seguinte documentación: 

 Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando 

denegue a súa consulta. 

 Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a. 

 Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en 

cada nivel educativo. 

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

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos 

seguintes documentos elaborados polas administracións públicas: 

 DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar. 

 Domicilio fiscal. 

 Renda anual per cápita da unidade familiar. 

 Condición de familia numerosa. 

 Discapacidade do alumnado, do proxenitor, do titor ou dos irmáns recoñecida pola Xunta de 

Galicia. 

No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro 

correspondente e achegar os documentos (deberán ser orixinais ou copias cotexadas) que acrediten 

calquera destas circunstancias: 

 Certificado de matrícula do ano 2016/2017 

 Fotocopia do DNI do/a alumno/a nun folio sen recortar 

 Acreditación de irmáns no centro: fotocopia completa do libro ou libros de familia ou no caso 

dos/as menores en situación de acollemento, mediante fotocopia da resolución ditada pola 

Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, e certificación da dirección do centro. 

 Non se obterá puntuación neste apartado cando o/a irmán/á estea matriculado no último curso 

das ensinanzas ofertadas nese centro, con independencia de que poida repetir curso ou non . 

 Acreditación de pais, nais ou titores legais que traballen no centro: certificación da dirección do 

propio centro. 

 Acreditación do domicilio familiar: Certificado de empadroamento no que figuren todos os 

membros da unidade familiar que conviven nel (proxenitores e alumno) (ten que ter un ano de 

antigüidade respecto ao fin do prazo de presentación de solicitudes, 20 de marzo. Ten que estar 

expedido no ano en curso). Lémbrase a obrigatoriedade de estar empadroado no municipio de 

residencia. 



De tratarse dun cambio de domicilio con menos dun ano de antigüidade, deberá xustificarse coa 

copia de escritura de compravenda ou contrato de aluguer, xuntamente cos últimos recibos de 

subministracións (auga, luz, ou gas) a nome dun dos proxenitores. 

A coincidencia do domicilio familiar e fiscal esixirase para os dous proxenitores ou titores legais, 

e de non coincidir nun dos dous proxenitores, deberán xustificar este feito e presentar copia de 

escritura de compraventa ou doazón, contrato de aluguer e contrato de alta de recibos 

actualizados de subministracións (auga, luz, ou  gas) a nome dun dos proxenitores. 

As zonas pertencentes a outros concellos serán consideradas áreas limítrofes agás naqueles 

casos onde a zonificación aprobada estableza o contrario 

 Acreditación do lugar de traballo: Traballadores conta allea: documento expedido para o efecto 

pola/o empregadora/or xunto cunha copia do contrato de traballo. O centro de traballo deberá 

estar determinado nunha localidade e enderezo concreto. Traballadores por conta propia: alta 

censual inicial perante a Axencia Estatal Tributaria, con todas as posibles modificacións 

posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente.  O 

persoal ao servizo das administraciones públicas, presentará unha certificación expedida pola 

xefatura de persoal correspondente. 

 Acreditación da renda da unidade familiar que corresponda ao exercicio fiscal anterior en dous 

anos ao ano natural no que se presenta a solicitude: A situación da unidade familiar é a 

correspondente ao 28 de febreiro de 2017. 

Considérase que a unidade familiar está composta polos proxenitores non separados 

legalmente ou parellas de feito rexistradas, ademais dos fillos/as menores de idade ou maiores 

incapacitados cos que convivan. 

En casos de separación legal, nulidade ou divorcio, considerarase o proxenitor que teña a garda 

e custodia; se a custodia é compartida, atenderase aos que convivan no domicilio indicado na 

solicitude. Nos casos de custodia compartida, entenderase como renda da unidade familiar a 

das persoas que convivan no domicilio familiar indicado na solicitude: copia da sentenza de 

separación, nulidade ou divorcio, ou libro de familia que acredite a inexistencia de vínculo 

matrimonial. No caso de que a Axencia Tributaria non dispoña de datos tributarios das persoas 

integrantes da unidade familiar,  estas deberán achegar certificación de haberes, ou de calquera 

outro documento de cada un deles, correspondente ao exercicio fiscal. 

Para a valoración da renda da unidade familiar, as persoas interesadas deberán sinalar na 

solicitude a cantidade que resulte da suma da base impoñible xeral (casiña 380) e da base 

impoñible do aforro (casiña 395) na declaración da renda conxunta, ou no seu caso, a que resulte 

da suma das declaracións individuais dos membros da unidade familiar, dividida entre o número 

de membros computables desta. 

A valoración da renda anual per cápita da unidade familiar realizarase con referencia ao 

indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) correspondente ao ano 2015, que está 

cifrado en 6390,13 € anuais. 

O número de fillos a computar será o que se corresponda co que existe na actualidade 

xustificado mediante o libro de familia e que teñan menos de dezaoito anos. 



 Acreditación de familia numerosa: fotocopia do título oficial en vigor ou do carné familiar galego 

expedidos pola Consellería de Traballo e Benestar, ou copia da solicitude de recoñecemento ou 

renovación. Neste último caso, deberá achegar a fotocopia do título, da súa renovación ou do 

carné, antes da resolución definitiva da admisión no centro que solicita en primeiro lugar. 

 Acreditación e valoración do criterio da condición de familia monoparental: Fotocopia do libro 

de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas 

paterno-filiais ou convenio regulador. 

“Para os efectos desta lei, enténdese por familia monoparental o núcleo familiar composto por 

un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha 

relación análoga á conxugal e os fillos ou as fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro 

proxenitor ou proxenitora non contribúa económicamente ao seu sustento”. 

Nos casos de viuvez ou orfandade: non se considera monoparental se percibe a pensión. 

Enténdese que tanto a pensión de viuvez como a de orfandade están xeradas polo conxuxe 

falecido. 

 Acreditación da discapacidade igual ou superior ao 33%: certificación do grao de minusvalía 

expedida pola Consellería de Traballo e Benestar ou, se é o caso, do órgano competente doutras 

administracións públicas. 

 Acreditación de expediente académico, para bacharelato: Certificación académica persoal. 

Nota do expediente académico referida ao terceiro curso da ESO, ou, se é o caso, da titulación 

que se alegue para o ingreso. 

 Acreditación dos criterio complementario: aportarase o certificado de empadroamento para 

acreditar a residencia na zoa limítrofe 

 

Cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta haberá un prazo para presentar, de 

forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterios xerais de admisión alegados 

pola persoa solicitante. 

 

Se se autorizou expresamente na solicitude, non será necesario acreditar os datos relativos a: 

 Domicilio fiscal e renda per cápita da unidade familiar. 

 Condición de familia numerosa. 

 Discapacidade do alumnado, titores ou irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia. 

  



Valoración: 

Criterios por orde de prioridade: 

a.- Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro. 

1) Por unha irmá ou un irmán matriculado no centro: 8 puntos. 

2) Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro: 2 puntos por cada un. 

No caso de irmás ou irmáns que nacesen dun parto múltiple, outorgaráselle a cada unha/un 

delas/deles a puntuación prevista para unha irmá ou un irmán matriculados no centro, sempre 

que soliciten o mesmo centro e o domicilio familiar estea na mesma área de influencia do centro. 

Para este efecto, terá a consideración de irmá ou irmáns: 

 As persoas sometidas a tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo 

legalmente constituído dentro da mesma unidade familiar. 

 As fillas e fillos das familias formadas por nais ou pais separados ou divorciados, aínda que 

non sexan fillos comúns. 

b.- Valoración por ser traballador do propio centro. 

 Por nai, pai, titoras ou titores que traballen no centro: 3 puntos 

c.- Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo dalgún dos pais 

ou titores legais. A valoración terá carácter excluínte. 

1) Proximidade do domicilio familiar: 

a) Se o domicilio familiar se encontra na área de influencia do centro: 6 puntos. 

b) Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 

3 puntos. 

2) Proximidade do lugar de traballo: 

a) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está  situado dentro da área de influencia 

do centro: 4 puntos. 

b) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está situado nas áreas limítrofes á área 

de influencia do centro: 2 puntos. 

d.- Valoración da renda  per cápita da unidade familiar. 

Por renda per cápita da unidade familiar, valorada por referencia ao indicador público de renda 

de efectos múltiples (IPREM = 6390,13 €):  puntuación máxima 3 puntos. 

1) Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos. 

2) Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos. 

3) Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto. 

4) Se é igual ou superior ao IPREM: 0 puntos 



e.-  Por condición de familia numerosa: puntuación máxima 3 puntos 

1) Por familia numerosa de categoría especial: 3 puntos. 

2) Por familia numerosa de categoría xeral: 2 puntos. 

f.-  Por condición de familia monoparental: 2 puntos 

g.- Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno ou nalgún dos seus proxenitores ou 

irmáns: puntuación máxima 4 puntos. 

1) Por discapacidade da alumna ou  alumno: 4 puntos. 

2) Por discapacidade dunha/un das/os proxenitoras/es ou titoras/es: 3 puntos. 

3) Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno: 1 punto por cada 

unha/un delas/es. 

h.- Por expediente académico, no caso de acceso ás ensinanzas de bacharelato: puntuación 

máxima 2 puntos. 

1) Nota media de sobresaliente: 2 puntos. 

2) Nota media de notable: 1 puntos. 

3) Por nota media de ben: 0,50 puntos. 

i.- Por criterio complementario, consistente en residir na zona limítrofe:  1 punto. 

Puntuación total e criterios de desempate: 

En casos de empate na puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada 

un dos criterios anteriores, seguindo a mesma orde (a, b, c, d, e, f, g, h,i). 

De manterse o empate, resolverase mediante o resultado dun sorteo público, na forma que determine 

a consellería competente en materia de educación. 

Utilizarase a orde alfabética dos apelidos a partires das letras que se determinen no sorteo, por 

exemplo, se sae para un apelido as letras “CO”, iranse recorrendo todos os apelidos e cando se 

chegue ao “CZ” o seguinte será “DA”. Non serán tidas en conta as preposicións, conxuncións ou 

artigos que preceden aos apelidos. 

Letras do proceso de admisión do 2017 (Resolución do 23 de febreiro de 2017 da dirección xeral se 

centros e recursos humanos): 

1º apelido:  “ I ”  e  “ I ” 

2º apelido: “ Ñ ” e “ X  ” 


