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INFORMACIÓN RELATIVA AO PROCESO DE 

ADMISIÓN PARA O CURSO 2016-17 

 A normativa que regula o proceso de admisión e a 

seguinte: 

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula 

a admisión de alumnado en centros que imparten as 

ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de 

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato. 

 

   ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o      

procedemento para a admisión do alumnado en centros 

docentes sustentados con fondos públicos que impartan 

ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación 

primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación 

 

 O prazo para a  presentación de solicitudes de 

admisión é do 1 ao 29 de marzo ambos 

inclusive. Cada solicitante presentará unha única 

solicitude que se recollerá no centro ou que pode ser 

descargada na web da nosa escola ou na páxina da 

CONSELLERIA DE  EDUCACIÓN ( Orde  do 12 de 

Marzo do 2013 Anexo II).  
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Nesta solicitude incluirase unha relación por orde de 

preferencia de ata  6  centros nos que solicita praza. 

Esta solicitude será presentada no centro que 

solicita en 1º lugar. 

 A solicitude terá que estar asinada por calquera 

das/os titulares da patria potestade ou 

representantes legais.  

 No caso de separación ou divorcio será necesaria 

a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, 

agás que a patria potestade estea atribuída, con 

carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será 

necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a 

resolución xudicial correspondente para o seu 

cotexo polo centro educativo.  

 No suposto de alumnado afectado por situación de 

violencia de xénero non será esixible o 

previsto no parágrafo anterior. 
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 A solicitude de admisión (Anexo II) deberá ir 

acompañada da seguinte documentación:  

 Fotocopia  do DNI do nen@ ou 

fotocopia do libro de familia. 

 Certificado de matrícula do centro 

onde cursa estudos este ano, se é o 

caso (non é preciso para o alumnado 

que se vai escolarizar no primeiro 

curso de infantil) .   

 Anexo A : Admisión de alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos 

públicos.  

 A documentación que se presente en calquera 

trámite do procedemento deberá ser orixinal ou 

copia cotexada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CEIP Plurilíngüe Alexandre Bóveda 
Rúa Alexandre Bóveda nº12 
36320- Chapela (REDONDELA) 
E-mail: ceip.alexandre.boveda@edu.xunta.es 

Tel/Fax: 986 450600 

mailto:ceip.alexandre.boveda@edu.xunta.es


 

 

 

 

CEIP Plurilíngüe Alexandre Bóveda 
Rúa Alexandre Bóveda nº12 

36320- Chapela (REDONDELA) 
E-mail: ceip.alexandre.boveda@edu.xunta.es 

Tel/Fax: 986 450600 
 
 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN 

CURSO 2015/2016 
 

 

Publicación vacantes                                        22 de febreiro 

 

Presentación solicitude admisión            Do 1 ao 29 de marzo 

 

Presentación documentación      Do 1 ao 12 de abril 

xustificativa 

(Sómente cando o número de solicitudes  

exceda o número de prazas e sexa preciso baremar). 

 

Publicación das listaxes provisionais  

de admitidos en non admitidos                              25 de abril 

 

Prazo de reclamación ás listaxes provisionais 

no centro                                                Do 26 ao 30 de abril 

 

Publicación das listaxes definitivas                        14 de maio 

 

Prazo de recurso de alzada na Xefatura Territorial 

 das listaxes definitivas              Do 15 de maio ao 15 de xuño 

 

Formalización de matrícula en EI e EP                            Xuño 
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CENTROS ADSCRITOS 

O alumnado que remata a educación primaria no 

centro ten como centro adscrito, no cal se lle reserva a 

praza, o IES DE CHAPELA. 
 

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

O CENTRO CONTA CON SERVIZO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR XESTIONADO POLA 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN.  

O alumnado que solicite e obteña praza nun centro 

escolar distinto ao que lle corresponda 

segundo a distribución das áreas de influencia 

delimitadas polas xefaturas territoriais, non terá 

dereito a ningún dos servizos complementarios 

establecidos pola consellería. 
O SEU USO QUEDA REGULADO POLO PLAN DE 

TRANSPORTE DO CENTRO. 
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NORMAS  USO DO TRANSPORTE 

 

As familias terán que encher un calendario do 

transporte escolar cunha semana tipo coma a que 

se recolle na plataforma que a consellería emprega para a 

asignación do alumnado transportado. De non respetalo, as 

incidencias que se poidan producir serán baixo a súa 

responsabilidade. 

De producirse algún cambio con respecto o 

marcado terían que comunicalo o equipo directivo 

coa antelación suficiente coma para poder modificar 

as listas de transporte das coidadoras e do profesorado. 

Se non tiveran outra alternativa que recollelos na escola no 

horario da saida, ademais de comunicalo, terían que facelo 

nas ringleiras do autobús. 

 

O CENTRO TAMÉN CONTA CON SERVIZO DE 

COMEDOR E DE ALMORZO XESTIONADO POLA 

ANPA DO CENTRO. O servizo de almorzo para o curso 

próximo dependera do número de solicitudes que existan. 

Para calquera aclaración con respecto a estes servizos 

contactar coa presidenta da Anpa:  

Beatriz Bóveda Martinez (teléfono: 617 39 51 39) 

A ANPA TAMÉN XESTIONA AS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES POLAS TARDES. 
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