
 

ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA REALIZAR ESTUDOS DE ESO e 
BACHARELATO NO CURSO 2015-16 

Calendario do procedemento de admisión e matrícula para o curso 2015-2016 conforme á orde de 12/03/2013 
(DOG 15 de marzo) 
 
1. Do 01 ó 19 de febreiro: 

Os pais, nais ou titores legais dos alumnos que cursan 6º de E. Primaria no Colexio de Prácticas (centro adscrito) 
entregan a reserva de praza no seu centro. O mesmo farán nos respectivos centros os alumnos dos CPR Cardenal 
Cisneros,  Plurilingüe Mª Auxiliadora e Plurilingüe  Santa María, que queiran reservar praza para 1º de 
bacharelato no IES Blanco Amor. 
 

2. Día 27 de febreiro: Publicación de prazas vacantes para o curso 2015-16 
 

3. Do 2 ó 23 de marzo (ambos incluídos): Prazo de presentación de solicitudes 
Os pais, nais ou titores legais dos alumnos que están cursando  estudos noutros centros distintos dos adscritos, 
ou nestes se o número de prazas é inferior á demanda, entregan a solicitude de admisión nas oficinas do IES 
Blanco Amor (Anexo II da orde). 

 
4. Día 25 de marzo: 

Publicación das ensinanzas onde a demanda supere o número de prazas. 
 
5. Do 26 de marzo ó 9 de abril (ambos incluídos): 

Prazo para que os pais, nais ou titores legais entreguen a documentación acreditativa dos criterios de admisión, 
naquelas ensinanzas onde a demanda supere o número de prazas ofertadas. 
 

 CONSELLERÍA   DE   CULTURA, EDUCACIÓN   E  ORDENACIÓN   UNIVERSITARIA  
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “E. BLANCO AMOR”  

Vicente Risco 13 -32001- OURENSE – Tfno.:988219843 –FAX:988219845 http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor/ 

http://www.xunta.es/�


6. Día 24 de abril: Publicación das listaxes provisionais de alumnos admitidos e non admitidos. 
 

7. Do 27 de abril ó 4 de maio  (ambos inclusive): Prazo de presentación de reclamacións á lista provisional nas Oficinas 
do Instituto. 

 
8. Día 14 de maio: Publicación das listaxes definitivas de alumnos admitidos e non admitidos. 

 
9. Do 25 de xuño ao 10 de xullo: Prazo de formalización da matrícula 
 
10.  Do 1 ao 10 de setembro: Prazo extraordinario de formalización de matrícula. 

 
OBSERVACIÓNS:  
A solicitude facilítase na conserxería ou pode cubrirse e descargarse da web http://www.edu.xunta.es/web/node/11834 
Debe presentarse sen emendas nas oficinas acompañada dunha fotocopia, que será selada, indicando data e hora, e conservada 
como xustificante da entrega. Entregarase tamén copia do DNI  ou documento acreditativo da idade, un certificado do centro de 
orixe e, no caso de solicitar praza para varios irmáns,  escrito que manifeste se interesa ou non facer un agrupamento 
familiar no suposto de que algún dos irmáns non tivese praza. 
No caso de separación ou divorcio (excepto situacións de violencia de xénero) é necesaria a sinatura de ambos 
proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída exclusivamente a un deles (débese acreditar con resolución 
xudicial). 
 
Cada alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará 
a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. 

Os alumnos de IES Blanco Amor que presenten solicitude de admisión noutro centro deben pedir nas nosas oficinas un certificado 
que entregarán no novo centro xunto co Anexo II. É obrigatorio que nos deixen unha copia deste Anexo. 

Os alumnos dos centros adscritos que teñan reservada praza no IES Blanco Amor e queiran presentar solicitude de admisión 
noutro centro, deberán comunicar a renuncia á reserva nas oficinas, antes do inicio do prazo de presentación. 


