
NOTA INFORMATIVA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN:

1. Centros adscritos  : CEIP “As Covas” e CEIP de Coirón-Dena.

2. Centros de Adscrición:   IES de Vilalonga (para cursar o Bacharelato)

3. Área de influencia  : Concello de Meaño.  

Área  s Limítrofes   : Son áreas limítrofes as áreas de influencia limítrofes dos
concellos de Meis, Poio, Ribadumia, Cambados e Sanxenxo no caso de que
teñan zonificación

4. Servizos complementarios  : Transporte escolar. Lexislación: Instrucción 1/2022

5. Prazas ofertadas  : 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

13+ (6*) 11 9 13

*Infórmase que no 1º curso da ESO se reservarán 6 prazas para atender a escolarización de alumnado con
necesidades  específicas  de  apoio  educativo  que  no  caso  de  non  adxudicarse,  se  asignarán  dentro  do
procedemento ordinario de admisión e, se é o caso, no subsidiario.

6. Todo o alumnado incluído no ámbito desta orde poderá presentar solicitude
de admisión, pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegar os
criterios  de  admisión  que  pretenda que  se  lle  valoren.  Esta  solicitude  de
admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar.
Despois  de  presentar  unha  solicitude  de  admisión,  para  renunciar  a  ela
deberá  facerse  expresamente,  indicándoo  no  recadro  correspondente  da
nova solicitude que deberá presentarse.

7. O  alumnado  que  teña  prioridade  para  continuar  estudos  nun  centro  de
adscrición  pode  exercer  o  seu  dereito  á  reserva  de  praza  presentando
solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese
momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.

8. En  todo  caso,  a  solicitude  de  reserva  ou  de  admisión  é  única  para  cada
alumno/a  e  ten  carácter  vinculante.  A  súa  presentación  implica  que  son
certos os datos indicados nela.

9. A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar
expresamente  á  anterior  e,  así  mesmo,  a  existencia  dunha  solicitude  de
admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído)
poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos
termos previstos no artigo 8.
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http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucion_1-2022_transporte.pdf


10. Prazo  de  presentación  da  documentación  acreditativa  dos  criterios  de
baremo:  10  días  hábiles,  contados a  partir  do día  seguinte  ao remate  do
prazo para presentar as solicitudes de admisión.

11. A  admisión  e  a  matriculación  nun  centro  docente  público  ou  privado
concertado implicarán respectar o proxecto educativo e o carácter propio do
centro privado concertado, se o tivese.

12. Poderase consultar na aplicación admisionalumnado
 (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado):

a) O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de
reserva, admisión ordinaria e matrícula.
b) A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións.
c)  A  relación do alumnado de cada curso,  co  número da solicitude de
admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa
gravación.
d)  O  estado  de  tramitación  da  súa  solicitude  utilizando  o  número  de
solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.
e) A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e
definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non
admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos
pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e
Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4

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

