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R/ Bernardo Barreiro de V.V. s/n. 

15702 Santiago de Compostela  A Coruña 

  981 563 321     981 576 083 

 ies.sar@edu.xunta.es IES de Sar 

ADMISIÓN 2016/2017 

INFORMACIÓN XERAL DO PROCESO DE ADMISIÓN 

 

1. ABEIRO NORMATIVO 

 Decreto 254/20120 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en 

centro docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo 

ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 

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

 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 segundo 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. 

 Instrucións da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de 

admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 

2016-2017 

 Instrucción da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U.  do 16 de 

febreiro de 2016 sobre o proceso de admisión alumnos (2016/2017) 

2. Proxecto didáctico do centro: consultar na Xefatura de estudos 

3. Vacantes 

ETAPA / CURSO VACANTES 

1º ESO 37 

2º ESO 30 

3º ESO 33 

4º ESO 36 

1º BAC ARTES 54 

2º BAC ARTES 11 

1º BAC CIENCIAS 22 

2º BAC CIENCIAS 13 

1º BAC HUMANIDADES E CC.SS. 24 

2º BAC HUMANIDADES E CC.SS. 7 

 

4. Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 29 de marzo de 2016 ás 14:00 horas. 
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5. Onde presentar a solicitude de admisión? A solicitude presentarase no centro que se elixe 

en primeiro lugar, sen prexuízo, para os centros públicos, do establecido no artigo 38.4 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 

Procedemento Administrativo Común (isto é: Rexistros dependentes da Administración Xeral 

da Comunidade Autónoma, concellos que teñan subscrito o Portelo Único ou a través das 

oficinas de correos mediante o sistema de sobre aberto (solicitude selada coa data de entrega 

na oficina de correos e carta certificada). 

6. Onde podo atopar o impreso de solicitude de admisión? 

 En calquera centro educativo sostido con fondos públicos (de xeito gratuíto). 

 En internet: 

 Na Sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es (código do 

procedemento ED 550 B) 

 Guía de procedementos e servizos www.xunta.es 

 No portal educativo www.edu.xunta.es/web/node/14293 

 Na web do IES de Sar www.edu.xunta.es/centros/iesdesar 

7. Horario de atención ao público:  

 

 

 

 

8. Presentación de alegacións (de superar a demanda a oferta): 12 de abril de 2016 

9. Adxudicación provisional de admitidos: 21 de abril de 2016. 

  Poderanse consultar as listaxes no taboleiro de anuncio do Instituto así como na 

páxina web en www.edu.xunta.es/centros/iesdesar 

 Período de reclamacións: cinco días hábiles (do 22 ao 27 de abril) 

10. Adxudicación definitiva de admitidos: 12 de maio de 2016 

 Poderanse consultar as listaxes no taboleiro de anuncio dos Instituto así como na 

páxina web en www.edu.xunta.es/centros/iesdesar 

 Reclamacións: a través da interposición de recurso en vía administrativa ante o xefe 

territorial da Consellería de Cultura, Educación E O.U. durante o mes seguinte á 

publicación das listaxes definitivas (do 13 de maio ao 13 de xuño). 

  

Luns a venres: 09:00 a 14:30 

Martes: 16:15 a 18:15 
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11. Prazo de formalización de matrícula 

 Período ordinario: do 25 de xuño ao 11 de xullo (só alumnado que aprobase 

todas as materias). 

 Período extraordinario: do 1 ao 10 de setembro (só para o alumnado que tivese 

materias pendentes para setembro). 

12. Centros adscritos: 

 CEIP Ramón Cabanillas 

 CEIP Apóstolo Santiago 

 CEIP Mestre Rodríguez Xixirei 

 CPR Vilas Alborada 

13. Servizos educativos complementarios: 

 Beneficiarios deste servizo: alumnado do ensino obrigatorio que teña o seu domicilio a 

unha distancia maior a 2km do centro educativo. 

 Na actualidade constan as seguintes paraxes: 
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14. Área de influencia do centro: 

 Vide anexos. 

 

Para o bacharelato de artes a área de influencia do centro abrangue os seguintes concellos:  

 Arzúa 

 Ames 

 Boiro 

 Boqueixón 

 Brión 

 Melide 

 Muros 

 Negreira 

 Noia 

 Pino 

 Ordes 

 Oroso 

 Padrón 

 A Pobra do Caramiñal 

 Porto Son 

 Rianxo 

 Ribeira 

 Santa Comba 

 Teo 

 Touro 

 Val do Dubra 

 Vedra 

 

 

15. Centros limítrofes IES de Sar 

 IES A Pontepedriña 

 IES Antón Fraguas Fraguas 

 IES Arcebispo Xelmírez I 

 IES Arcebispo Xelmírez II 

 IES As Fontiñas 

 IES Eduardo Pondal 

 IES Lamas de Abade 

 IES Plurilingue Rosalía de Castro 
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16. Descrición perimetral da área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Resumo dos prazos máis salientables: 

 

Período de admisión 1 ao 29 de marzo de 2016 

Listaxe provisional de admitidos 21 de abril de 2016 

Listaxe definitivo de admitidos 12 de maio de 2016 

Prazo matrícula ordinaria 25 de xuño ao 11 de xullo de 2016 

Prazo matrícula extraordinaria 1 ao 10 de setembro de 2016 
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