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INFORMACION AO ALUMNADO E FAMILIAS SOBRE O PROCESO DE ADMISION E 
MATRICULA  CURSO 2021/22 

a) Normativa Aplicable 

 DECRETO 254/2012 do 13 de Decembro polo que se regula a admisión 
de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que 
imparten  o 2º ciclo de E.I ,E.P , ESO e Bacharelato . 

 Orde do 12 de Marzo  de 2013 polo que se desenvolve o 
procedemento de admisión  do alumnado en centros docentes 
sostidos con fondos públicos que imparten 2º ciclo de  E.I ,E.P , ESO e 
Bacharelato . 

 Orde do 25 de Xaneiro 2017 polo que se modifica a orde do 12 de 
Marzo 2013 que desenvolve o procedemento de admisión  do 
alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que 
imparten 2º ciclo de  E.I ,E.P , ESO e Bacharelato 

 Instrucións sobre o proceso de admisión  da Dirección Xeral de 
Centros Consellería de Educación para o curso 21/22. 

 Instrucións sobre o proceso de admisión  da xefatura Territorial da 
Coruña sobre a Admisión  para o curso 21/22 

b) Postos escolares 
ofertados 

 

PRAZAS 

ORDINARIAS 
PRAZAS NEAE VACANTES 

4º  E.INF(3anos) 66 9 75 

5º E.INF.(4anos) 14  14 

6ºE.INF.(5anos) 18  18 

1º E.PRIMARIA 4 9 4 

2º E.PRIMARIA 17  17 

3º E.PRIMARIA 7  7 

4º E.PRIMARIA 12  12 

5º  E.PRIMARIA 23  23 

6º  E.PRIMARIA 7  7 

 

c) Solicitude Admisión de 
Alumnos (Art. 14) 

Do 1 ao 22 de Marzo 
 As solicitudes fóra de prazo perderán o dereito de prioridade respecto ás entregas 

en prazo (Art. 34.1.a) 

 O alumnado que ten garantía de permanencia no centro se presenta Solicitude 
noutro centro deberá comunicarllo ao centro de Orixe 

 O alumnado que ten reservada praza  para un centro, se presenta solicitude  

noutro centro,deberá renunciar á reserva antes do inicio do prazo de Admisión   
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d) Número de solicitudes 

 Cada solicitante presentará  unha única solicitude, relacionando nela por orde 
de preferencia ata 6 centros  nos que solicita praza (Art. 14.6). Tamén fará 
constar se desexa ou non utilizar o comedor e o transporte escolar. 

 A Solicitude entregarase no centro que se solicite en primeiro lugar (Art. 14.5) 

 A presentación de máis dunha solicitude pode dar lugar á perda dos dereitos  
 

e) Prazo de presentación de 
documentos para a 
baremación no caso de 
haber mais solicitudes 
que prazas 

 De haber prazas suficientes: Admitiranse todas as Solicitudes 

 De haber máis solicitudes que prazas : procederase a baremar en función dos 
criterios marcados na orde e decreto. 

 O Prazo para achegar documentación para Baremar  (Art. 17.1) será do : 1 de 
Abril  ao 14 de Abril. 

f) Publicación das listas 
provisionais de admitidos 
e non admitidos. 
(Art.301) 
 
Publicación listas 
definitivas 

  25  de Abril 
 Publicación no taboleiro de anuncios e na web a relación nominal de todo o 

alumnado admitido e non admitido 

 Prazo de Reclamación ante o Consello escolar de 5 días hábiles  a partir do 
seguinte ao da publicación. (Art. 30.3 ) 

  En 5 días hábiles resolución das reclamacións por parte do Consello Escolar 

 Publicación listas definitivas  : 15 de Maio 

 Recursos de Alzada ante as listas definitivas perante a Xefatura Territorial: 1 
mes a partir da publicación das listas definitivas. 

 

g) Prazo de formalización de 
matrícula, axustado ao 
modelo anexo III 

 

 Formalización de matrícula do 20 ao 30 de Xuño 

 Este centro formaliza a matrícula no proceso de admisión para maior 
comodidade das familias) 

h) Centros adscritos 
O centro está adscrito ao  ………………. “I.E.S Agra de Leborís” ( A Laracha) 
 

i) Áreas de Influencia do 
centro (zonificación) 

Quedarían baixo a zona de influencia do centro as parroquias seguintes : 

 Torás                Vilaño                  Montemaior       Cabovilaño          

 Vilaño               Golmar                Lemaio 

 Soutuio             Lendo                  Soandres (excepto Revirente )     

j) Servizos complementarios 
que ofrece e normativa 
concreta (comedor, 
transporte E 
madrugadores ) 

O centro ofrece:     Transporte Escolar       e   Comedor Escolar 

 No mes de ABRIL , TODO O ALUMNADO  deberá solicitar a 
utilización do comedor e/ou transporte 

 Decreto 10/2007 do 25 de Xaneiro polo que se regula o funcionamento dos 
comedores escolares nos centros docentes públicos. 

 Orde de 13 de Xuño de 2008 polo que se regula a organización , 
funcionamento e xestión dos comedores escolares dos centros públicos. 

 Instrucións sobre transporte e comedores que remite a Consellería. 

 MADRUGADORES: Dependente do Concello 
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