
PROCESO DE ADMISIÓN DO CURSO 2018/2019 

 

• NORMATIVA REGULADORA: 

 
• Decreto 25/2012, do 13 de decembro de 2012 (DOG nº 245, do 26 de decembro de 2012) 

• Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG nº 53, do 15 de marzo de 2013) 

• Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG nº 22, do 1 de febrero de 2017)  

 

• PRAZAS VACANTES: 

Publicaranse o día 28 de febrero de 2018, na páxina web e nos taboleiros do Centro. 

 

• QUEN DEBE PRESENTAR SOLICITUDE DE ADMISIÓN: 

Alumnado de centros adscritos que non fixera reserva de praza, e alumnado  que queira estudar no 
IES  “Valle Inclán” o vindeiro curso 2018/2019 

• PRAZOS PARA PRESENTAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN: 

Do 1 ao 20 de marzo  (incluídos) 

• SOLICITUDE DE ADMISIÓN: 

A solicitude de admisión é o anexo II (procedemento ED550B) da Orde de 25 de xaneiro de 2017, que 
se atopan a disposición dos interesados na Guía de procedementos e servizos da administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia,  e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e O.U. 

A solicitude facilitaráse tamén de forma gratuíta nos centros educativos 

• FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES: 

A solicitude ademáis de presentarse de forma presencial no centro educativo, poderá presentarse de 
forma electrónica a  través da aplicación ADMISIÓNALUMNADO (enlace á aplicación) 

• DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: (no caso presencial). 
 

• Solicitude de admisión debidamente cuberta. 

• Fotocopia do DNI do solicitante e dos membros computables da unidade familiar (só cando 

denegue a súa consulta). 

• Documento acreditativo da idade do/a alumno/a. 
• Certificado de matrícula expedido polo centro no que cursa estudos actualmente. 
• Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso. 

 

 



DATAS DE INTERESE: 

• Día 22 de marzo (Publicación dos cursos que irán a baremo) 

A través desta páxina e dos taboleiros do Centro, publicaranse  os cursos nos que fose preciso 
baremar, cando o número de solicitudes supere as prazas ofertadas. 

• Do 23 de marzo ao 5 de abril de 2018 (Prazo para achegar documentación baremo) 

As persoas afectadas poderán achegar (para que lles sexa tido en conta), a documentación 
acreditativa dos criterios de baremo que indicaron na solicitude de admisión (só cando deneguen a 
súa consulta). 

• Antes do 25 de abril de 2018: (Listaxes provisionais adminitidos e excluídos) 

Publicarase no taboleiro de anuncios e nesta páxina web a resolución provisional do alumnado 
admitido e non admitido mediante listaxes ordenadas por orde de puntuación (as persoas 
interesadas no procedemento poderán consultar na secretaría do centro as puntuacións 
desagregadas dos criterios de baremo). 

A resolución provisional poderá recorrerse perante o Consello Escolar no prazo de 5 días hábiles 
contados dende o día seguinte á publicación da resolución provisional (do 26 de abril ao 4 de maio, 
ambos incluídos). 

• Antes do 15 de maio de 2018: 

Publicarase no taboleiro de anuncios e nesta páxina web a resolución definitiva do alumnado 
admitido e non admitido mediante listaxes ordenadas por orde de puntuación. 

Contra a resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada ante o/a Xefe/a Territorial da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Ourense, no prazo dun mes contado 
a partir do día seguinte ao da súa publicación.  

 

Do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2018 

Periodo legal establecido para que o alumnado admitido ( e que non lle queden materias pendentes 
para setembro) formalice a matrícula no Centro. Dentro de este prazo, o Centro publicará uns días 
específicos para a matrícula de cada curso, de cara a unha mellor e máis efectiva organización do 
traballo admisnitrativo. 

Do 1 ao 10 de setembro de 2018 

Periodo extraordinario establecido para que o alumnado admitido ( e que lle quedaran materias 
pendentes para setembro) formalice a matrícula no Centro. Dentro de este prazo, o Centro publicará 
uns días específicos para a matrícula de cada curso, de cara a unha mellor e máis efectiva 
organización do traballo admisnitrativo. 

 



 

 

• DATOS DE INTERESE: 
 
Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude de admisión, poderá facelo mediante o 
formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso “admisiónalumnado” 
(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado), ou ben de forma presencial no  Centro que solicite 
en primeiro lugar. A presentación de mais dunha solicitude dun mesmo/a alumno/a determinará a 
perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.  

 

O alumnado do IES Valle Inclán, que ten garantía de permanencia neste Centro, en caso de presentar 
solicitude de admisión noutro Centro distinto, deberá presentar a copia da solicitude de admisión 
que presentou no novo Centro. 

 

O alumando que ten reserva de praza feita nun Centro, se presenta solicitude de admisión noutro 
distinto, deberá presentar por escrtio renuncia expresa no Centro que ten adscrito antes do inicio 
do proceso de admisión (1 de marzo). En caso de non o facer, determinará a perda dos dereitos de 
prioridade que poidan corresponderlle.  

 

• IPREM (Indicador público de renda de efectos múltiples): 6.454,03 euros anuais, excluidas as pagas 

extraordinarias. 

• CÁLCULO DA RENDA DA UNIDADE FAMILIAR:  Suma das casillas 380 e 395 da/s declaración/s 

do ano 2016 DIVIDIDA entre o número de membros computables da unidade familiar. 

Para obter os puntos outorgados por este criterio (3, 2, 1 ou ningún punto), o resultado  ten que estar 
comprendido entre os que se indican neste cadro: 

 

UMBRAL CANTIDADE PUNTOS 

Ingresos < 0.5 veces IPREM Menos de 3.227,02 € 3 

Ingresos ≥ 0.5 e < 0.75 IPREM Igual ou mais de 3.227,02 e menos de 4.840,52 € 2 

Ingresos ≥ 0.75 e < ao IPREM Igual ou mais de 4850,52 e menos de 6.454,03 € 1 

Ingresos ≥ ao IPREM Igual ou mais de 6.454,03 € 0 

• MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR: Para a determinación do número de 

mebros computables da unidade familiar, ver o art. 23.2 da Orde do 12 de marzo de 2013 

• CRITERIO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO POLO CENTRO: Expediente académico do 

alumnado.  
 
Adxudicaráselle 1 PUNTO ao alumnado que obtivese unha media de NOTABLE ou SOBRESALIENTE no 
último curso rematado. 
 

Acreditarase mediante certificación académico persoal do último curso rematado 



 

• RESOLUCIÓN DO DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL NA ORDE DE ADMISIÓN DO 
ALUMNADO: Resolución do 23 de febreiro de 2017: Resolución do sorteo das letras de desempate: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/skm_resolucion_sorteo_17.pdf 

 

• AREAS DE INFLUENCIA:  

 

PARA A ESO:  Son as zonas de influencia dos Centros Públicos adscritos (CEIP Álvarez Limeses – zona 

3 e CEIP Praza de Barcelos – e CPR San José .)  

PARA BACHARELATO: ÁREA DE INFLUENCIA: zona B do mapa, que se corresponde ca zona SUR 

de Pontevedra, respecto a línea que separa a cidade dende a Ponte da barca, Michelena, Peregrina, 
Benito Corbal e Loureiro crespo.  

 


