
LEXISLACIÓN APLICABLE: 

 Decreto 254/2.012 do 13 de decembro. DOG 26/12/2.012 

 Orde 12 de marzo de 2.013.DOG 15/03/2.013 

 Acordo do Consello Escolar do 29 de xaneiro de 2.014. polo que se outorga 1 punto a 

maiores ao domicilio da zona de influencia. 

CENTROS ADSCRITOS AO CEIP FOGAR: 

 CRA(CENTRO RURAL AGRUPADO)”PONTE DA PEDRA” (Escola Unitaria de Mirón –Bértoa; 

Escola Unitaria de Queo-A Rega) 

CENTRO AO QUE ESTÁ ADSCRITO O CEIP FOGAR: 

 I.E.S. “ALFREDO BRAÑAS” (CARBALLO) 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: 

 COMEDOR ESCOLAR . Decreto 374/2009. DOG de 14/08/2.009 

 TRANSPORTE ESCOLAR. Orde de 17/03/2007. DOG de 19/03/2.007 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN: 
 DO DÍA 1 AO DÍA 20 DE MARZO DE 2.013 



OUTRA INFORMACIÓN: 
 Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en 

primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que 

poidan corresponderlle. 

 O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión 

noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. 

 prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, se é o 

caso: DEZ DÍAS HÁBILES contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo para 

presentar as solicitudes de admisión 

 RECLAMACIÓN Á PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS: 

CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir do seguinte ao da publicación das listaxe provisionais 

para formular reclamación ante o consello escolar, se é o caso. 

 IMPUGNACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS:  

No caso de centros públicos, contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán 

interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, NO PRAZO DUN MES a 

partir da publicación das listaxes definitivas  

 PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 
 DO 20 AO 30 DE XUÑO. 

 

Nota: Toda a información referida ao proceso de admisión e matrícula, pódea consultar no enderezo: 

www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo

