
AdmisiónAdmisiónAdmisiónAdmisión 
NormativaNormativaNormativaNormativa::::  
DECRETO 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro de 
2012) 

ORDE do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013) 
 

A solicitudeA solicitudeA solicitudeA solicitude, axustada ao modelo oficial anexo II, SERÁ ÚNICA 
E TERÁ CARÁCTER VINCULANTE e presentarase no centro que se 
solicita en primeiro lugar. 

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude 
no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A presentación de 
máis dunha solicitude determinará a perda dos dereitos de prioridade 
que poidan corresponderlle. 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se 
presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao 
mesmo tempo, ao centro de orixe. 

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta 
solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á 
reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de 
admisión. 

    

Oferta de postos escoOferta de postos escoOferta de postos escoOferta de postos escolareslareslareslares::::    

1º ESO: 27 + 9 NEAE 2º ESO: 0 3º ESO:  10 4º ESO:   11 
 1º Bacharelato: Ciencias e tecnoloxía:  28   
                Humanidades e ciencias sociais:  34 
 2º Bacharelato: Ciencias e tecnoloxía:  1 
                Humanidades e ciencias sociais:  7 
 

Centros adscritosCentros adscritosCentros adscritosCentros adscritos: : : :     

CEIP Carballeira, CEIP San Martiño, CEIP Cabanas 
    
 



Servicios complementarios (transporte)Servicios complementarios (transporte)Servicios complementarios (transporte)Servicios complementarios (transporte)    
O alumnado que solicite e obteña praza nun centro escolar distinto ao 
que lle corresponda segundo a distribución das áreas de influencia, 
non terá dereito a ningún dos servizos complementarios establecidos 
pola consellería. 
 

Área de influenciaÁrea de influenciaÁrea de influenciaÁrea de influencia: : : :     
Rúas do casco Rúas do casco Rúas do casco Rúas do casco de Pontevedrade Pontevedrade Pontevedrade Pontevedra: : : : Avenida de la estación, Avenida de Vigo 
dende o cruce con Fernández Ladreda, Rúa Alfonso XI, Fernando II, 
Bibiano Fernández Osorio Tafall, Pintor Manuel Colmeiro, Pintor 
Virxilio Blanco, Pintor Urbano Lugrís, Pintor Luis Seoane, Rosalía de 
Castro dende Fernández Ladreda ata o Final, Pintor Rafael Alonso, 
Fernando III o Santo, a rúa das Abilleiras, Alfonso X o Sabio, Luis 
Braille, Minducha Touriño, Glorieta de Paco Leis, Avendida Eduardo 
Blanco Amor, a rúa de Estrigueiras, Urbanización da Fonte Santa, 
Escultor Acuña, Fotógrafo Pintos, Fotógrafo Zabala, Vivendas Fonte 
Santa, Manuel Cuña Novás, Arcebispo Lago, Arcebispo Xelmírez, a rúa 
do Baxado, a rúa da Camba, a rúa da Ruibal, a rúa da Chamusca e a 
rúa de Cobas. 
Salcedo:Salcedo:Salcedo:Salcedo:    Os lugares de: Armada, Navaleixo, Birrete, Cabanas, 
Cancela, Campo da Porta, Carballa, Carballeira, Casal, Costa, 
Cruceiro, Esculaca, Matalobos, Carramal, Carballo do Pazo, Almuiña, 
Igrexa, A Ruibal, Xistro, San Brais e A Chamusca. 
O Poblado de CelulosasO Poblado de CelulosasO Poblado de CelulosasO Poblado de Celulosas: : : : Mollabao e a Casa do Mar. 
Lourizán:Lourizán:Lourizán:Lourizán:    Totalidade da parroquia.    
BacharelatoBacharelatoBacharelatoBacharelato::::    Zona de influencia B (zona situada ao sur da alinea 
determinada polas rúas Alfonso XIII, Xeneral Martitegui, Benito Corbal, 
Loureiro Crespo e Avenida de Lugo). 
As zonas correspondentes a outros concellos non serán consideradas 
áreas limítrofes agás naqueles casos onde a zonificación aprobada 
estableza o contrario. 

Prazo de presentación de solicitudes de Prazo de presentación de solicitudes de Prazo de presentación de solicitudes de Prazo de presentación de solicitudes de 
admisiónadmisiónadmisiónadmisión: do 1 ao 20 de marzo    

 

Prazo de presentación da Prazo de presentación da Prazo de presentación da Prazo de presentación da 
documentación xustificativa dos criterios documentación xustificativa dos criterios documentación xustificativa dos criterios documentación xustificativa dos criterios 
de barede barede barede baremomomomo::::    do 24 de marzo ao  3 de abril.    



    

Publicación da listaxe provisionalPublicación da listaxe provisionalPublicación da listaxe provisionalPublicación da listaxe provisional    das das das das 
persoas admitidas e non admitidaspersoas admitidas e non admitidaspersoas admitidas e non admitidaspersoas admitidas e non admitidas::::    24 de 
abril.  
 

Prazo para presentación de reclamaciónPrazo para presentación de reclamaciónPrazo para presentación de reclamaciónPrazo para presentación de reclamación    
as listaxes provisionaisas listaxes provisionaisas listaxes provisionaisas listaxes provisionais    e, se é o caso, e, se é o caso, e, se é o caso, e, se é o caso, 
recursosrecursosrecursosrecursos::::    do 25 de abril ao 5 de maio        
    

Listaxes deListaxes deListaxes deListaxes definitivasfinitivasfinitivasfinitivas    de persoas admitidas e de persoas admitidas e de persoas admitidas e de persoas admitidas e 
non admitidas:non admitidas:non admitidas:non admitidas:    14 de maio. 
 

Prazo para interposición de recurso de Prazo para interposición de recurso de Prazo para interposición de recurso de Prazo para interposición de recurso de 
alzada sobre as listaxes definitivas ante alzada sobre as listaxes definitivas ante alzada sobre as listaxes definitivas ante alzada sobre as listaxes definitivas ante 
a xefatura territoriala xefatura territoriala xefatura territoriala xefatura territorial: : : : 1 mes contado a partir 
do 15 de maio 
    

Datas de formalización da matrículaDatas de formalización da matrículaDatas de formalización da matrículaDatas de formalización da matrícula::::    
    Ordinaria:Ordinaria:Ordinaria:Ordinaria:        do 25 de xuño o 10 de xullo (*)    

                Extraordinaria:Extraordinaria:Extraordinaria:Extraordinaria:        do 1 de setembro ao 10 de 
setembro (*) 
  (*) sen prexuizo de que o centro fixe un día concreto para a matrícula de cada 
nivel educativo....    
    

Documentación:Documentación:Documentación:Documentación:    deberá ser orixinal ou copia cotexada.deberá ser orixinal ou copia cotexada.deberá ser orixinal ou copia cotexada.deberá ser orixinal ou copia cotexada.    

• Certificado dCertificado dCertificado dCertificado de matrícula do ano 2012/2013e matrícula do ano 2012/2013e matrícula do ano 2012/2013e matrícula do ano 2012/2013    

• Fotocopia do DNI do/a alumno/a nun folio sen recortarFotocopia do DNI do/a alumno/a nun folio sen recortarFotocopia do DNI do/a alumno/a nun folio sen recortarFotocopia do DNI do/a alumno/a nun folio sen recortar    

• Acreditación de irmáns no centroAcreditación de irmáns no centroAcreditación de irmáns no centroAcreditación de irmáns no centro: fotocopia completa do libro ou : fotocopia completa do libro ou : fotocopia completa do libro ou : fotocopia completa do libro ou 
libros de familia ou no caso dos/as menores en situación de libros de familia ou no caso dos/as menores en situación de libros de familia ou no caso dos/as menores en situación de libros de familia ou no caso dos/as menores en situación de 
acollemento, mediante fotocopia da resolución diacollemento, mediante fotocopia da resolución diacollemento, mediante fotocopia da resolución diacollemento, mediante fotocopia da resolución ditada pola tada pola tada pola tada pola 
Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, e Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, e Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, e Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, e 
certificación da dirección do centro.certificación da dirección do centro.certificación da dirección do centro.certificación da dirección do centro.    



• Acreditación de pais, nais ou titores legais que traballen no Acreditación de pais, nais ou titores legais que traballen no Acreditación de pais, nais ou titores legais que traballen no Acreditación de pais, nais ou titores legais que traballen no 
centro: centro: centro: centro: certificación da dirección do propio centro....    

• Acreditación do domicilio familAcreditación do domicilio familAcreditación do domicilio familAcreditación do domicilio familiar: iar: iar: iar: Certificado do Padrón 
municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar 
que conviven nel. De non coincidir os domicilios familiar e fiscal, 
as persoas interesadas deberán presentar: copia do título que 
lexitime a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar 
(escritura de compraventa ou doazón, contrato de aluguer) e 
contrato de alta de recibos actualizados de subministracións 
(auga, luz, gas) a nome da persoa ou persoas que solicitan a 
admisión. 

• Acreditación do lugar de traballo: Acreditación do lugar de traballo: Acreditación do lugar de traballo: Acreditación do lugar de traballo: Traballadores conta allea: 
documento expedido para o efecto pola/o empregadora/or xunto 
cunha copia do contrato de traballo. O centro de traballo deberá 
estar determinado nunha localidade e enderezo concreto. 
Traballadores por conta propia: alta censual inicial perante a 
Axencia Estatal Tributaria, con todas as posibles modificacións 
posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no 
réxime correspondente.  O persoal ao servizo das 
administraciones públicas, presentará unha certificación 
expedida pola xefatura de persoal correspondente.    

• Acreditación da renda da unidade familiar que corresponda ao Acreditación da renda da unidade familiar que corresponda ao Acreditación da renda da unidade familiar que corresponda ao Acreditación da renda da unidade familiar que corresponda ao 
exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se 
presenta a solicitude: presenta a solicitude: presenta a solicitude: presenta a solicitude: na solicitude de admisión, autorización 
para a utilización da información de carácter tributario. En casos 
de separación legal, nulidade ou divorcio, entenderase por 
unidade familiar a formada pola nai ou pai e todos os fillos/as que 
residen habitualmente cun ou outro. Nos casos de custodia 
compartida, entenderase como renda da unidade familiar a das 
persoas que convivan no domicilio familiar indicado na solicitude: 
copia da sentenza de separación, nulidade ou divorcio, ou libro de 
familia que acredite a inexistencia de vínculo matrimonial. No 
caso de que a Axencia Tributaria non dispoña de datos tributarios 
das persoas integrantes da unidade familiar,  estas deberán 
achegar certificación de haberes, ou de calquera outro 
documento de cada un deles, correspondente ao exercicio fiscal. 

Para a valoración da renta da unidade familiar, as persoas 
interesadas deberán sinalar na solicitude a cantidade que resulte 
da suma da base impoñible xeral (455) e da base impoñible do 
aforro (465) na declaración da renda conxunta, ou no seu caso, a 
que resulte da suma das declaracións individuais dos membros 
da unidade familiar, dividida entre o número de membros 
computables desta. 



A valoración da renda anual per cápita da unidade familiar 
realizarase con referencia ao indicador público de renda de 
efectos múltiples (IPREM) correspondente ao ano 2012, que está 
cifrado en 6.390,13 euros anuais, con exclusión das pagas 
extraordinarias. 
O número de fillos a computar será o que se corresponda co que 
existe na actualidade xustificado mediante o libro de familia e que 
teñan menos de dezaoito anos. 

• Acreditación de familia numerosa:Acreditación de familia numerosa:Acreditación de familia numerosa:Acreditación 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 
título, da súa renovación ou do carné, antes da resolución 
definitiva da admisión no centro que solicita en primeiro lugar. 

• Acreditación e valoración do criterio da condición de familia Acreditación e valoración do criterio da condición de familia Acreditación e valoración do criterio da condición de familia Acreditación e valoración do criterio da condición de familia 
monoparental: monoparental: monoparental: monoparental: Fotocopia do libro de familia, certificado de 
convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou 
medidas paterno-filiais ou convenio regulador.    

• Acreditación da discapacidade igual ou superior ao 33%:Acreditación da discapacidade igual ou superior ao 33%:Acreditación da discapacidade igual ou superior ao 33%:Acreditación da discapacidade igual ou superior ao 33%:    
certificación do grao de minusvalía expedida pola Consellería de 
Traballo e Benestar ou, se é o caso, do órgano competente 
doutras administracións públicas. 

• Acreditación de expediente académico, para bacharelato: Acreditación de expediente académico, para bacharelato: Acreditación de expediente académico, para bacharelato: Acreditación de expediente académico, para bacharelato: 
Certificación académica persoal. Nota do expediente académico 
referida ao terceiro curso da ESO, ou, se é o caso, da titulación 
que se alegue para o ingreso. 

• Acreditación dos criterios complementariosAcreditación dos criterios complementariosAcreditación dos criterios complementariosAcreditación dos criterios complementarios: en función 
da modalidade pola que se opte aportarase a 
documentación correspondente. 

 

ValoraciónValoraciónValoraciónValoración 
 Criterios por orde de prioridadeCriterios por orde de prioridadeCriterios por orde de prioridadeCriterios por orde de prioridade:    
a.a.a.a.----Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro. Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro. Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro. Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro.  
a) Por unha irmá ou un irmán matriculado no centro: 8 puntos.  
b) Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro: 2 puntos 
por cada un.  
 No caso de irmás ou irmáns que nacesen dun parto múltiple, 
outorgaráselle a cada unha/un delas/deles a puntuación prevista para 
unha irmá ou un irmán matriculados no centro, sempre que soliciten o 



mesmo centro e o domicilio familiar estea na mesma área de influencia 
do centro. 
 Para este efecto, terá a consideración de irmá ou irmáns: 

• As persoas sometidas a tutela ou acollemento familiar 
permanente ou preadoptivo legalmente constituído dentro da 
mesma unidade familiar. 

• As fillas e fillos das familias formadas por nais ou pais separados 
ou divorciados, aínda que non sexan fillos comúns. 

 

b.b.b.b.----Valoración por ser traballador dValoración por ser traballador dValoración por ser traballador dValoración por ser traballador do propio centroo propio centroo propio centroo propio centro.  
Por nai, pai, titoras ou titores que traballen no centro: 3 puntos 
 

c.c.c.c.----Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar 
ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais. A ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais. A ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais. A ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais. A 
valoración terá carácter excluínte.valoración terá carácter excluínte.valoración terá carácter excluínte.valoración terá carácter excluínte.    
     1) Proximidade do domicilio familiar: 

a) Se o domicilio familiar se encontra na área de influencia 
do centro: 6 puntos.  
b) Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á 
área de influencia do centro: 3 puntos.  

     2) Proximidade do lugar de traballo: 
a) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está  
situado dentro da área de influencia do centro: 4 puntos.  
b) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está 
situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 2 
puntos.  

 

d.d.d.d.----VVVValoración da renda  per cápita da unidade familiar. aloración da renda  per cápita da unidade familiar. aloración da renda  per cápita da unidade familiar. aloración da renda  per cápita da unidade familiar.  
Por renda per cápita da unidade familiar, valorada por referencia ao 
indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM)::::  puntuación 
máxima 3 puntos.  
1) Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos.  
b) Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 
puntos.  
c) Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto.  
d) Se é igual ou superior ao IPREM: 0 puntos 
 

e.e.e.e.----    Por condición de familia numerosa: puntuación máxima 3 Por condición de familia numerosa: puntuación máxima 3 Por condición de familia numerosa: puntuación máxima 3 Por condición de familia numerosa: puntuación máxima 3 
puntospuntospuntospuntos 



1) Por familia numerosa de categoría especial: 3 puntos. 
2) Por familia numerosa de categoría xeral: 2 puntos. 
 

f.f.f.f.----    Por condición de familia monoparental: Por condición de familia monoparental: Por condición de familia monoparental: Por condición de familia monoparental: 2 puntos    
g.g.g.g.----    Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno 
ou nalgún dos seus proxenitores ou ou nalgún dos seus proxenitores ou ou nalgún dos seus proxenitores ou ou nalgún dos seus proxenitores ou irmáns: puntuación irmáns: puntuación irmáns: puntuación irmáns: puntuación 
máxima 4 puntos. máxima 4 puntos. máxima 4 puntos. máxima 4 puntos.  
1) Por discapacidade da alumna ou  alumno: 4 puntos.  
2) Por discapacidade dunha/un das/os proxenitoras/es ou titoras/es: 3 
puntos.  
c) Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou 
alumno: 1 punto por cada unha/un delas/es.  
 

h.h.h.h.----    Por expediente académico, no caso de acceso ás Por expediente académico, no caso de acceso ás Por expediente académico, no caso de acceso ás Por expediente académico, no caso de acceso ás 
ensinanzas de bacharelato: puntuación máxima 2 puntos. ensinanzas de bacharelato: puntuación máxima 2 puntos. ensinanzas de bacharelato: puntuación máxima 2 puntos. ensinanzas de bacharelato: puntuación máxima 2 puntos.  
1) Nota media de sobresaliente: 2 puntos.  
2) Nota media de notable: 1 puntos.  
3) Por nota media de ben: 0,50 puntos.  
 

i) Poi) Poi) Poi) Por criterios complementarios consistentes noutras r criterios complementarios consistentes noutras r criterios complementarios consistentes noutras r criterios complementarios consistentes noutras 
circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo 
órgano competente do centro, de acordo con criterios órgano competente do centro, de acordo con criterios órgano competente do centro, de acordo con criterios órgano competente do centro, de acordo con criterios 
obxectivos, e que terán que facerse públicos polos centros obxectivos, e que terán que facerse públicos polos centros obxectivos, e que terán que facerse públicos polos centros obxectivos, e que terán que facerse públicos polos centros 
con anterioridade ao inicio do procecon anterioridade ao inicio do procecon anterioridade ao inicio do procecon anterioridade ao inicio do proceso de admisión: so de admisión: so de admisión: so de admisión: 1 punto....    
    

Puntuación total e criterios de desempatePuntuación total e criterios de desempatePuntuación total e criterios de desempatePuntuación total e criterios de desempate. . . .  
En casos de empate na puntuación final, resolverase 

atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos criterios 
anteriores, seguindo a mesma orde (a, b, c, d, e, f, g, h,i). 

De manterse o empate, resolverase mediante o resultado 
dun sorteo público, na forma que determine a consellería 
competente en materia de educación.    
 


