
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO  

PARA O CURSO 2010-2011 

 

1. NORMATIVA REGULADORA 
 

• Decreto 30/2007 do 15 de marzo (DOG do 16 de marzo 2007) 
• Orde do 17 de marzo de 2007 (DOG do 19 de marzo 2007) 
• Corrección de erros á orde (DOG do 4 de abril 2007) 
 

2. INFORMACIÓN XERAL DO CENTRO 
 

• O Proxecto educativo do centro pode ser consultado na secretaría do mesmo. 
• Para calquera información relativa aos servizos, horarios, ensinanzas, instalacións, etc 

propias do centro, consultar co equipo directivo. 
• O CPI de San Sadurniño é un centro de titularidade pública que ten adscritos o CEIP 

de San Ramón de Moeche e o CRA de Narón. 
• Para o curso 2010-2011 presenta esta oferta de prazas: 
 

CURSO PRAZAS OFERTADAS 

 libres Reserva NEAE total 

4ºINF 22 3 25 

5ºINF 7  7 

6ºINF 11  11 

1ºPRIM 7 3 10 

2ºPRIM 3  3 

3ºPRIM 11  11 

4ºPRIM 5  5 

5ºPRIM 3  3 

6ºPRIM 6  6 

1ºESO 23 6 29 

2ºESO 22  22 

3ºESO 23  23 

4ºESO 33  33 

• O CPI de San Sadurniño ofrece servizo de comedor e transporte escolar todos os días da 
semana. 

• Ten dereito a estes servizos gratuítos o alumnado que reside na zona de influencia 
establecida para o centro pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

• Para o resto existe a posibilidade de conseguir unha bolsa de comedor que lle de dereito 
ao uso gratuíto ou ao pago do 50%. 

• Sempre que existan prazas dispoñibles o resto dos alumnos poderán facer uso do 
comedor pagando as taxas correspondentes 

 
3. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
 

• Do 1 de marzo ao 6 de abril (por ser este o primeiro día lectivo no prazo dun mes desde 
o comezo ao caer este ano as vacacións de Semana Santa a finais de marzo) 

 
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

• A petición segundo o modelo de anexo II da orde do 17 de marzo (dispoñibles na 
secretaría do centro ou no DOG do 19 de marzo de 2007) 



• Copia do DNI do alumno/a ou das páxinas do libro de familia onde se acredite a súa 
idade 

• Copia dos DNIs dos pais ou titores legais. 
• Certificado do Padrón municipal. 
• 4 fotografías tamaño carnet co nome por detrás. 
• Certificado de matrícula do centro do que proceden se é o caso. 
• Na reserva de praza terá que facerse constar o desexo de usar transporte e comedor. 
• A documentación terá que ser selada no centro e o interesado recibirá unha copia con 

data e selo de entrada que acredite a presentación da solicitude. 
• Se o/a alumno/a se escolariza por primeira vez (4ºINF) SERÁ PRECEPTIVA UNHA 

ENTREVISTA COA ORIENTADORA DO CENTRO, co fin de detectar necesidades 
de apoio educativo. 

 

5. LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 

• Na secretaría do centro que solicita en primeiro lugar. 
• Poderá consignar na solicitude ata outros 6 centros nos que estea interesado. 
• NUNCA se presentará máis dunha solicitude aínda que se pida máis dun centro. 

Sempre unha solicitude no primeiro centro de interese. 
• A duplicidade de solicitude ou a falsidade documental fará INEFICAZ a solicitude e o 

caso pasará á comisión de escolarización da zona educativa correspondente. 
 

6. PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN MÉRITOS ALEGADOS 

 
• SÓ NO CASO DE HABER MÁIS SOLICITUDES QUE PRAZAS será necesario 

convocar consello escolar para establecer a orde de admisión en función da 
documentación acreditativa de cada situación. 

• Despois de presentar os días 7 e 8 de abril todas as solicitudes debidamente seladas na 
inspección educativa de Ferrol para que o Departamento Territorial da Coruña 
verifique os datos fiscais, ábrese un prazo desde o 9 ata o 20 de abril para a 
presentación voluntaria, xunto cunha copia da solicitude, de toda esa documentación 
acreditativa: discapacidade, renda, número de irmáns no centro ou traballador do 
mesmo, familia numerosa, proximidade ao centro ou lugar de traballo. 

 
7. PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS 
 

• Día 21 de abril 
 

8. PRAZO DE RECLAMACIÓNS 
 

• Do 21 ao 27 de abril (5 días hábiles) con rexistro de entrada na secretaría 
 

9. PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS 
a. Día 30 de abril 

 
10. PRAZOS DE MATRÍCULA 
 

a. Para infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño. 
b. Para ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo. 
c. Prazo extraordinario para alumnado de ESO que acudan á convocatoria de setembro: 

do 1 ao 10 de setembro. 


