
 

                                                                          
 
 
 

Información admisión  curso 2013/14  
 
 

• Prazo de presentación de solicitudes: do 5 ao 17 de abril . 
 

• Solicitude  a cumprimentar: á súa disposición na conserxería do centro (anexo II da 
Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do día 15). Acompañarase de (orixinal e copia): 

 
- DNI da alumna/o (ou libro de familia). 
 
- No caso de solicitar unha praza para alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo, a documentación xustificativa. 
 

• Información importante sobre a solicitude: 
 
- No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de 

ambas/os proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter 
exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar a resolución 
xudicial correspondente. No suposto de alumnado afectado por violencia de 
xénero non será exixible o anterior. 

 
- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude  no 

centro no que solicite praza en primeiro lugar (a infracción deste aspecto 
determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponder). 

 
- O alumnado matriculado no centro ten garantía de permanencia e, polo 

tanto, non ten que facer nin reserva nin procedemento de admisión no seu 
centro. Se presentase solicitude de admisión noutro centro distinto deberá 
comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. 

 
- O alumnado que ten reservada praza no 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. 

 
• Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido (no caso probable de que a 

demanda non supere a oferta): 22 de abril. A presentación de reclamacións rematará o 
29 de abril. 

 
• Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido: 2 de maio. 

 
• Formalización de matrícula en ESO e bacharelato (información sobre o procedemento e 

as datas concretas serán publicadas no mes de xuño): 
 

- Prazo ordinario: do 1 ao 10 de xullo. 



 

 
- Prazo extraordinario: do 2 ao 10 de setembro. 

 
 

• Postos vacantes no centro: 
 

Cursos Previsión de 
alumnos 

Prazas 
ofertadas Vacantes 

1º ESO 32 60* 28* 
2º ESO 52 60 8 
3º ESO 41 60 19 
4º ESO 38 60 22 
1º BAC 26 66 40 
2º BAC 39 66 27 

PCPI Mod.C mixta  15 15 
TOTALES 228 387 159 

* O número de alumnos/as que figura en 1º ESO constitúe a reserva procedente dos centros adscritos. As vacantes 
neste curso, inclúen os 6 postos que se reservan para alumnado con necesidades específicas. 

Nos demais cursos o número de alumnos que figura corresponde á matrícula actual no curso inmediatamente inferior. 
 

• Centros adscritos de primaria: CEIP de Maciñeira, CEIP San Isidro e CEIP Mosteiro de 
Caaveiro. 

 
• Servizos complementarios: 

 
- Transporte escolar (normativa reguladora: art. 6 da Orde de 12 de marzo 

de 2013, art. 1º do Decreto 203/1986 do 12 de xuño). 
 

• Outra información de interese: 
 

- O Proxecto educativo do centro está a disposición do público na 
biblioteca. 

 
- A matriculación do alumnado no centro suporá respetar o seu Proxecto 

educativo. 
 
- Teñen á súa disposición na conserxería do centro, a normativa 

reguladora do proceso de admisión. 
 
- No caso improbable de que a demanda supere á oferta de postos 

escolares, presentarase a documentación acreditativa dos criterios de baremo 
(Orde do 12 de marzo de 2013) entre o 22 de abril e o 3 de maio. Neste caso a 
data de publicación das listaxes tería que retrasarse. 

 
 
 
 
 

A dirección do IES Fernando Esquío 


