
 
 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 
2014/20152014/20152014/20152014/2015    

 

Solicitudes de admisión para 1º de E.S.O.Solicitudes de admisión para 1º de E.S.O.Solicitudes de admisión para 1º de E.S.O.Solicitudes de admisión para 1º de E.S.O.    
  

 Debido a que o número de solicitudes é superior ao de número de solicitudes é superior ao de número de solicitudes é superior ao de número de solicitudes é superior ao de 
prazas ofertadasprazas ofertadasprazas ofertadasprazas ofertadas, é necesario presentar a documentacióné necesario presentar a documentacióné necesario presentar a documentacióné necesario presentar a documentación 
que xustifique os criterios do baremo. 
 
 O prazo de presentación da documentación é do 24 de 24 de 24 de 24 de 
marzo ao 4 de abrilmarzo ao 4 de abrilmarzo ao 4 de abrilmarzo ao 4 de abril, ambos os dous inclusive. 
    
    

Solicitudes de admisión para 3º e 4º de Solicitudes de admisión para 3º e 4º de Solicitudes de admisión para 3º e 4º de Solicitudes de admisión para 3º e 4º de 
E.S.O.E.S.O.E.S.O.E.S.O.    
    

 Debido a que o número de solicitudes é inferior ao de o número de solicitudes é inferior ao de o número de solicitudes é inferior ao de o número de solicitudes é inferior ao de 
prazas ofertadasprazas ofertadasprazas ofertadasprazas ofertadas, todas as solicitudes están admitidas e non non non non 
é necesario a presentación é necesario a presentación é necesario a presentación é necesario a presentación dddda documentacióna documentacióna documentacióna documentación acreditativa 
dos criterios do baremo. 
 
 

SolicituSolicituSolicituSolicitudes de admisión para 1º e 2º de des de admisión para 1º e 2º de des de admisión para 1º e 2º de des de admisión para 1º e 2º de 
bacharelatobacharelatobacharelatobacharelato    
    

 Debido a que o número de solicitudes é inferior ao de o número de solicitudes é inferior ao de o número de solicitudes é inferior ao de o número de solicitudes é inferior ao de 
prazas ofertadasprazas ofertadasprazas ofertadasprazas ofertadas, todas as solicitudes están admitidas e non non non non 
é necesario a presentación é necesario a presentación é necesario a presentación é necesario a presentación dddda documentacióna documentacióna documentacióna documentación acreditativa 
dos criterios do baremo. 
 


