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NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN 

 Decreto 245/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión 

de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que 

imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de 

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacha-

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

(DOG nº 245, 26/12/2012). 

 Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procede-

mento para a admisión do alumnado en centros docentes sustenta-

dos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de edu-

cación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obri-

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

maio, de educación (DOG nº 53, 15/03/2013). 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no 

cento no que se solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a in-

fracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan 

corresponderlle. 

 O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presen-

ta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mes-

mo tempo, ao centro de orixe. 

 O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solici-

tude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á re-

serva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de ad-

misión. 

 O IES Monte Neme ofrece como servizos complementarios o come-

dor escolar e o transporte escolar. O alumnado que obteña praza nun 

centro escolar distinto ao que lle corresponda segundo a distribución 

das áreas de influencia delimitadas polas xefaturas territoriais, non te-

rá dereito a ningún dos servizos complementarios antes citados. 
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INFORMACIÓN SOBRE O HORARIO 

 

O horario do IES Monte Neme é o seguinte: 

 ESO, Bacharelato e FP Básica: 

o Luns: 09:00 – 14:30 e de 16:10 – 17:50 

o Martes a venres: 09:00 – 14:30 

 Ciclos Formativos Formación Profesional: 

o Luns e martes: 09:00 – 14:30 e de 16:10 – 18:40 

o Mércores a venres: 09:00 – 14:30 

 

O IES Monte Neme pode cambiar o seu horario cara o curso que ven, 

pasando a ser o seguinte: 

 ESO, Bacharelato e FP Básica: 

o Luns: 08:40 – 14:10 e de 16:10 – 17:50 

o Martes a venres: 08:40 – 14:10 

 Ciclos Formativos Formación Profesional: 

o Luns e martes: 08:40 – 14:10 e de 16:10 – 18:40 

o Mércores a venres: 08:40 – 14:10 

Ata o mes de maio non se coñecerá de forma oficial se este horario se 

implementa ou non.  
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POSTOS ESCOLARES OFERTADOS PARA O 

CURSO 2016/2017 

 

CURSO NÚMERO DE PRAZAS 

1º ESO (1) 12 

2º ESO 0 

3º ESO 2 

4º ESO 3 

1º BACHARELATO 10 

2º BACHARELATO 3 

 

 

(1) Das 12 prazas vacantes que hai para o 1º curso de ESO, 

reservaranse 3 prazas para atender a escolarización de 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

As prazas que non se cubran por alumnado nesta situación 

se ofertarán para o resto do alumnado. 
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CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E 

MATRÍCULA 

 

Presentación da solicitude de admisión 1 ao 29 de marzo  

Presentación da documentación acreditativa dos 

criterios de baremo (2) 
1 ao 12 de abril  

Publicación das listaxes provisionais  de perso-

as admitidas e non admitidas 
Antes de 25 do abril 

Publicación das listaxes definitivas  de persoas 

admitidas e non admitidas 
Antes do 15 de maio 

Formalización de matrícula 25 de xuño ao 10 de xullo 

Prazo extraordinario de formalización de matrí-

cula 
1 ao 10 de setembro 

 

(2) Só no caso de non tela presentado cando se presentou a solicitude 

de admisión. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Cando o número de postos escolares dispoñibles non sexa suficiente para satisfacer 

a demanda existente, o alumnado deberá presentar a solicitude no centro de adscri-

ción dentro dos prazos establecidos. Xunto con esta solicitude, o alumnado presen-

tará a documentación xustificativa dos criterios de baremo que sinale. De non facelo 

nese momento, poderá presentar esta documentación no prazo sinalado polo centro. 

a) Acreditación do criterio irmás ou irmáns matriculadas/os no centro educati-

vo. 

Fotocopia completa do libro ou libros de familia ou, no caso das/os menores en si-

tuación de acollemento, mediante fotocopia da resolución ditada pola Xefatura Te-

rritorial da Consellería de Traballo e Benestar. 

b) Acreditación do criterio nai, pai, titora ou titor que traballe no centro educa-

tivo. 

A acreditación deste criterio será realizada polo propio centro, incorporando ao 

expediente a documentación que proceda 

c) Acreditación do criterio de proximidade do centro educativo ao domicilio 

familiar ou lugar de traballo das/dos proxenitoras/es ou titoras/es. 

Certificado do Padrón municipal no que figuren todos os membros da unidade 

familiar que conviven nel. A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha an-

tigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás 

circunstancias debidamente xustificadas. Así mesmo, o certificado deberá estar 

expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión. 

d) Acreditación do criterio da renda anual per cápita da unidade familiar 

Para a valoración da renda da unidade familiar, as persoas interesadas deberán 

sinalar na solicitude a cantidade que resulte da suma da base impoñible xeral e 

da base impoñible do aforro na declaración da renda conxunta, ou se é o caso, a 

que resulte da suma das declaracións individuais dos membros da unidade fami-

liar, dividida entre o número de membros computables desta. 
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As/os solicitantes autorizarán expresamente a utilización da información de ca-

rácter tributario que se precisa para a acreditación da renda anual da unidade 

familiar, que será subministrada directamente a esta consellería pola Axencia Es-

tatal de Administración Tributaria, a través de medios informáticos ou telemáticos. 

Tanto que se optase por unha tributación conxunta como por unha tributación in-

dividual, a autorización concederase por ambos os dous cónxuxes 

De non formularse esta autorización, a solicitude valorarase con 0 puntos neste 

criterio de admisión. 

No caso en que a Axencia Estatal de Administración Tributaria non dispoña dos 

datos tributarios das persoas integrantes da unidade familiar, estas deberán 

achegar unha certificación de haberes, ou calquera outro documento de cada 

unha delas, que permita aplicar o baremo. 

e) Acreditación do criterio de condición de familia numerosa. 

Fotocopia do título oficial en vigor ou do carné familiar galego expedidos pola 

Consellería de Traballo e Benestar, ou copia da solicitude de recoñecemento ou 

renovación. Neste último caso, deberá achegar a fotocopia do titulo, da súa reno-

vación ou do carné, antes da resolución definitiva da admisión no centro que soli-

cita en primeiro lugar. 

f) Acreditación do criterio da condición de familia monoparental. 

Fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de 

separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador. 

g) Acreditación do criterio de discapacidade. 

Esta circunstancia acreditarase mediante a certificación do grao de minusvalía 

expedida pola Consellería de Traballo e Benestar ou, se é o caso, do órgano 

competente doutras administracións públicas. 

h) Acreditación do criterio de expediente académico, para o acceso ás ensinan-

zas de bacharelato. 

Certificación académica persoal. 
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i) Acreditación do criterio complementario aprobado polos centros.  

O criterio complementario aprobado polo Consello Escolar do IES Monte Neme é 

a proximidade do domicilio familiar á area limítrofe de influencia do centro educa-

tivo. 

Este criterio se acreditará do mesmo xeito que o criterio c). 

 

 


