PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O
CURSO 2021-2022.
Información ao alumnado e ás familias segundo establece o artigo 13.2 da
Orde que regula o procedemento de admisión:
NORMATIVA QUE REGULA O PROCESO DE ADMISIÓN.





Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26/12/2012)
Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013)
Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG22/12/2017)
Orde do 18 de decembro de 2020 (DOG 22/12/2020)

Postos escolares ofertados
Curso
Vacantes
Vacantes con NEE
4º Educación Infantil.
75
9*
5º Educación Infantil.
2
6º Educación Infantil.
3
1º Educación Primaria.
12
9*
2º Educación Primaria.
1
3º Educación Primaria.
6
4º Educación Primaria.
0
5º Educación Primaria.
0
6º Educación Primaria.
0
* Estas prazas están incluídas nas 75 vacantes. De non cubrirse con alumnado de
NEE, cubriranse con alumnado sen NEE.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.
Do 1 ao 22 de marzo.
NOTA INFORMATIVA SOBRE O PROCESO.
1º Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no
que solicite praza en primeiro lugar. Na solicitude poderá indicar ata seis
centros na orde de prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir,
a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos
dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
A solicitude de admisión presentarase a través da aplicación informática
admisionalumnado (https://edu.xunta.es/admisionalumnado). Tamén se
pode presentar de forma presencial no centro docente indicado como
primeira opción utilizando o formulario normalizado.

2º. O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro, se
presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao
mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta
solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar previamente e por
escrito ao centro no que ten praza reservada a renuncia á súa reserva antes
do 1 de marzo.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS PARA O BAREMO,
SE É O CASO.
 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do
prazo para presentar as solicitudes de admisión (25 de marzo ao 9
de abril, ambos incluídos).


No caso de non presentar a documentación xustificativa do criterio
alegado o baremo será cero.



Hai que presentar copias e orixinais para o cotexo.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E
NON ADMITIDOS.
23 de abril ás 14:00 h
RECLAMACIÓNÁ LISTAXE PROVISIONAL DDE ADMITIDOS E
NON ADMITIDOS.
5 días hábiles dende o día seguinte á publicación da listaxe provisional
dirixida ao Consello Escolar.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA.
14 de maio ás 14:00 h
RECLAMACIÓN Á LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON
ADMITIDOS.
Recurso de alzada ante a Xefatura territorial no prazo de 1 mes dende o día
seguinte á publicación.
PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA.

20 ao 30 de xuño
CENTRO DE ADSCRIPCIÓN DO CEIP LUIS PIMENTEL.
IES Anxel Fole.
ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO.
A disposición das familias e na páxina web e na secretaría do centro.
* Relación de rúas da zona de influencia:
-

Avenida da Coruña (soamente números impares dende o 303)

-

Avenida de Garabolos

-

Praza Ramón Falcón

-

Rúa Avutarda

-

Rúa Acerolo

-

Rúa Alcalde Manuel Portela

-

Rúa Alondra

-

Rúa Alvedro

-

Rúa Amendoeira

-

Rúa Ángelo Colocci

-

Rúa Armiño

-

Rúa Atalaia

-

Rúa Buxo (soamente números impares)

-

Rúa Camiño Liñares

-

Rúa Caravel

-

Rúa dos Chaos

-

Rúa das Fontes (dende o cruce con rúa do Buxo a partir dos números 75 / 76)

-

Rúa Ferreiriño

-

Rúa Flor de Malva

-

Rúa Gallego Tato

-

Rúa Lavandeira

-

Rúa Luís Ameijide

-

Rúa Madresilva

-

Rúa Magnolia

-

Rúa Mar Cantábrico (dende o cruce con Rei Chiquito dende os números 56 / 83)

-

Rúa Margarida

-

Rúa Prieto Nespereira

-

Rúa Rei Chiquito (soamente números pares)

-

Rúa Reiseñor

-

Rúa Río Ladra

-

Rúa San Isidro (soamente números pares)

-

Rúa Santo Graal

-

Rúa Tunel de Oural (todos os números impares, e a partir do 42 os pares)

SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS.
Servizo de almorzo e comedor escolar por catering, xestionado polo
Concello, Programa Unha Escola Aberta.
CRITERIO COMPLEMENTARIO APROBADO POLO CEIP LUIS
PIMENTEL.
En relación ao artigo 28 do Decreto 254/2012, polo que se regula a
admisión de alumnado en centros docentes sostidos con centros
públicos e no que se refire a "Acreditación e valoración do criterio
complementario aprobado polos centros", a decisión do Consello
Escolar deste centro é facer uso do mesmo e outorgar 1 punto a
maiores a aqueles solicitantes que teñan irmáns/ás
matriculados/as no centro.
OUTRAS INFORMACIÓNS.
*As familias poderán consultar o estado de tramitación das súas
solicitudes a través da aplicación informática admisionalumnado
(https://edu.xunta.es/admisionalumnado) utilizando o código da
solicitude e o DNI da persoa solicitante.

*Se o solicitante escolle a notificación electrónica como medio de
notificación preferente, a Xefatura Territorial de Lugo da Consellería
de Educación, Universidade e F.P notificaralle os actos e trámites da
súa competencia a través do Sistema de Notificación Electrónica de
Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal)
* Poden atopar o PEC na secretaría do centro.

