
CALENDARIO  PROCESO DE aDMISIÓN  

Curso 2015-2016 

PRESENTACIÓN  DA  SOLICITUDE  DE  ADMISIÓN  NO  CENTRO  EDUCATIVO DE PREFERENCIA 
Anexo II,  Anexo A + fotocopia do DNI do neno ou do libro de familia                        
                                            Só unha solicitude, nun só centro (1) 

   Do luns, 2 de marzo ao     

    luns, 23  de marzo 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA BAREMAR, SE FOSE O CASO 
                                   Se hai máis solicitudes que vacantes (2) 

Do mércores, 25 de marzo   

    ao martes, 7 de abril 
LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS      Venres, 24 de abril 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS (no caso de haber reclamacións)      Venres, 15 de maio 

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZACIÓN MATRÍCULA Do Luns, 22 de xuño  ao 

      martes, 3 de xullo 

 

 

(1) A presentación de máis de unha solicitude, pode implicar penalización por parte da Comisión de Escolarización e 

posible perda de praza no centro elixido. 

(2)  Cando a demanda de prazas é superior á oferta: as familias entregarán a documentación correspondente para 

baremar. O centro poríase en contacto coas familias se fose necesario este proceso. 

 



INFORMACIÓN  IMPORTANTE  SOBRE  O  

PROCESO  DE ADMISIÓN  E  mATRÍCULA  

A  Normativa que rexe todo este proceso é a seguinte:   

  Decreto 254/2012, de 13 de decembro (DOG do 26 de decembro) 

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

O proceso de admisión é só para o novo alumnado. O alumnado que xa está matriculado no noso centro, 

ten reservada automáticamente praza para o curso 2015-16. Os que desexen cambiar de centro terán que 

presentar solicitude no centro da súa elección no prazo indicado no calendario. 

Os nenos-as de 3 anos que se incorporarán o curso que ven, cumprirán 3 anos entre o 1 de xaneiro de 

2015 e o 31 de decembro de 2015 (nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2012) 

As solicitudes presentadas fóra de prazo (despois do 23 de marzo) serán presentadas no Rexistro do 

Edificio Administrativo da Xunta, na Praza da Estrela. Achegarán certificado de empadroamento e copia da 

documentación que acredite a idade do alumno-a e o curso no que está no momento de facer a solicitude. 

Máis información en        http://centros.edu.xunta.es/ceipopombal 


