
INFORMACIÓN SOBRE A ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 
ESCOLAR 2015-2016

“As seguintes instrucións dítanse ao abeiro da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado  
en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten 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 e desenvoltas no Decreto 254/2012, do 13 de  
decembro de 2012”.

1. A  oferta  de  postos  escolares  disponibles  cara  o  curso  2015-2016,  figura  no  documento  anexo  a  esta  
información.

2. Este centro está adscrito ó IES “O Couto”. 

3. A zona de influencia figura no mapa anexo a esta información.

4. Prazo de presentación de solicitudes: dende o día 1 ó 23 de marzo, ámbolos dous incluídos.

a. Debe ser  entregada unha única solicitude por  cada alumno,  no caso contrario se  considera 
infracción e ten como consecuencia a perda do dereito de prioridade.

b. O alumnado que ten garantía de permanencia no centro (todos os que están matriculados agora 
mesmo) ou ten reserva de praza no Instituto adscrito, se presentan solicitude de admisión noutro 
centro diferente, deben comunicalo antes do inicio do proceso de admisión.

c. Coa solicitude de admisión, debe ser entregada unha fotocopia do DNI do alumno ou fotocopia 
do libro de familia ou certificación de nacemento.

5. De ser preciso (se o número de solicitantes excede ó número de vacantes nalgún curso), a documentación 
xustificativa dos criterios de baremación será requerida para ser entregada entre os días 24 de marzo e 10 de 
abril.

6. A listaxe provisional de admitidos será exporta o día 14 de maio. A partires do día seguinte á exposición 
provisional, abrirase un prazo de cinco días hábiles para reclamacións. O día 28 de maio será exposta a lista  
definitiva.

7. Este  centro  ofrece  os  seguintes  servizos  complementarios,  ós  que  terán dereito  de  xeito  preferente,  os  
alumnos que soliciten praza no centro escolar que lle corresponde por área de influencia:

a. TRANSPORTE: para os alumnos que residan dentro da zona de influencia do centro e teñan ata 
a súa vivenda un mínimo de 2 Km de distancia.

b. COMEDOR ESCOLAR de xestión indirecta: 90 prazas 

8. FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: Do 20 ó 30 de xuño.

***NOTA:  Nos documentos  adxuntos  atoparedes  listado  de  postos  dispoñibles  no 
centro (por curso) e o  mapa de área de influencia do noso centro.  Tamén podedes 
descargar o Anexo II para entregar cuberto no centro, para solicitar a admisión.

A DIRECCIÓN DO CENTRO


