
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                  
 

                                    CPR PLURILINGÜE SAN PELAYO EMMA 
 
 

ADMISIÓN ALUMNOS 2019/2020 INFANTIL, PRIMARIA, ESO 
 

 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

– Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos 

(DOG) 

– Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG) 

– Corrección de erros da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG) 

– Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o 

procedemento para a admisión do alumnado. 

 

PERMANENCIA 
 

 

- O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel, 

polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requerirá un novo procedemento de admisión, excepto que 

coincida cun cambio de centro. 

-  Sen perxuizo da garantía de permanencia, nais, pais ou representantes legais do alumnado poderán presentar 

solicitude de admisión noutro centro educativo e, ao mesmo tempo, deberán remitir ao centro de orixe copia 

da solicitude de admisión presentada no novo centro. 

- Os centros que admitan a alumnado procedente doutro centro, comunicaranlle a éste a súa admisión. O alumnado 

que resulte admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no centro de orixe. 
 

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN 
 

– O formulario normalizado ED550B será facilitado no centro docente correspondente e tamén estará dispoñible 

na sede electrónica da Xunta de Galicia, na  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado. 

– As solicitudes de admisión poden presentarse a través desta aplicación ou de forma presencial no centro docente 

indicado como primeira opción, ademáis de en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa 

reguladora. 

– Cada alumno só pode presentar unha ÚNICA SOLICITUDE no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A 

infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. 

– Poderanse relacionar ata un máximo de 6 centros, por orde de preferencia. 

– A solicitude deberá estar asinada por calquera dos titulares da patria potestad cando sexan fillos dun 

matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou parella de feito debidamente insrita no rexistro 

correspondente ou representante legal do alumno. 
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En caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos pais, agás que a patria potestade esté atribuída , 

con carácter exclusivo, a un deles, e deberá adxuntarse a resolución xudicial correspondente (orixinal e copia). 

– Deberase adxuntar coa solicitude a seguinte documentación: 

– Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando deneguen a súa consulta. 

– Documento acreditativo do requisito de idade do alumno. 

– Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo. 

– Convenio regulador ou resolución judicial de separación judicial ou divorcio, se é o caso. 

 

 No caso de que haxa máis solicitudes que prazas dispoñibles abrirase un prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, contados 

a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes de admisión, para presentar, de forma 

presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterios de baremo. 

 Non obstante, só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renta per cápita 

da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade dalgún membro, cando a persoa interesada denegue 

expresamente a consulta automática de datos. 

 A presentación desta documentación ten carácter voluntario  pero a falta impedirá valorar os criterios a efectos de 

determinar a puntuación correspondente. 

 

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO. Admisión curso 2019/2020 
 

 

01 de MARZO 

 

 

Publicación das prazas vacantes para o vindeiro curso 2019-2020 

 

 

 

Do 1 ao 20 de 

MARZO 

 

Prazo de presentación de solicitudes de admisión 

Se adxuntará documentación acreditativa do requisito de idade e de estar en 

disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel ou 

etapa. 

A SOLICITUDE SERÁ ÚNICA e se presentará no centro que se solicita en 

primeiro lugar. Advertimos que a infracción conlevará a perda dos 

dereitos de prioridade que lle poidan corresponder. 

Os alumnos que tendo garantida a permanencia no Centro,  presenten 

solicitude de admisión noutro centro deberán comunicalo. 
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Do 23 de MARZO ao 

5 de ABRIL 

No caso de que haxa máis solicitudes que prazas dispoñibles, dentro deste 

prazo os solicitantes deberán presentar (caso de non habelo feito xa) a 

documentación xustificativa de méritos alegados para a aplicación de 

criterios de admisión. 
 

Antes do 25 de 

ABRIL 

 

Publicación no taboleiro de anuncios a listaxe provisional  de  admitidos e 

non admitidos por curso e por orde de puntuación, especificando a 

puntuación total obtida. 

 

Os solicitantes disporán dun prazo de 5 días hábiles para presentar reclamación ante a titular do Centro. 

 
 

Antes do 15 

 de MAIO 

 

Publicación no taboleiro de anuncios a listaxe definitiva de  admitidos e non 

admitidos. 
 

Do 20 ao 30 

 de XUÑO 

 

Formalización de matrícula de alumnos de EI e EP. 

 

Do 25 de XUÑO ao 

10 de XULLO 

 

Formalización de matrícula de alumnos de ESO e Bacharelato. 

Os alumnos admitidos deberán presentar certificación de superación da 

etapa ou curso anterior. 
 

Do 1 ao 10 de 

SETEMBRO 

 

Prazo extraordinario de formalización de matrícula para alumnos de ESO e 

Bacharelato. 

 

Si finalizados os prazos de matriculación o alumno non a formalizaou, perderá o dereito á praza obtida 
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ZONAS     D E     I N F L U E N C I A     D O    C O L E X I O 
 
 
 
 

 
 

SAN LÁZARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


