
ADMISIÓN	ALUMNADO			 CURSO	2021-2022	

	

NORMATIVA	REGULADORA	DO	PROCEDEMENTO	DE	ADMISIÓN:	

- DECRETO	254/2012,	do	13	de	decembro,	polo	que	se	regula	a	admisión	de	alumnado	en	
centros	 que	 imparten	 as	 ensinanzas	 de	 segundo	 ciclo	 de	 educación	 infantil,	 de	
educación	primaria,	de	educación	secundaria	obrigatoria	e	de	bacharelato	(publicado	no	
DOG	do	día	26	de	decembro).	

- ORDE	do	12	de	marzo	de	2013	pola	que	se	desenvolve	o	procedemento	para	a	admisión	
do	 alumnado	 en	 centros	 docentes	 sustentados	 con	 fondos	 públicos	 que	 impartan	
ensinanzas	 de	 2º	 ciclo	 de	 educación	 infantil,	 de	 educación	 primaria,	 de	 educación	
secundaria	obrigatoria	e	de	bacharelato	reguladas	na	Lei	orgánica	2/2006,	do	3	de	maio,	
de	educación	(publicado	no	DOG	do	día	15	de	marzo).	

- ORDE	do	25	de	xaneiro	de	2017	pola	que	se	modifica	a	Orde	do	12	de	marzo	de	2013	
(publicada	no	DOG	do	día	1	de	febreiro	de	2017).		

- ORDE	do	18	de	decembro	de	2020	pola	que	se	modifica	a	Orde	do	12	de	marzo	
de	2013	pola	que	se	desenvolve	o	procedemento	para	a	admisión	do	alumnado	
en	centros	docentes	sustentados	con	fondos	públicos	que	impartan	ensinanzas	
de	2º	ciclo	de	educación	infantil,	de	educación	primaria,	de	educación	secundaria	
obrigatoria	e	de	bacharelato	reguladas	na	Lei	orgánica	2/2006,	do	3	de	maio,	de	
educación	(código	de	procedemento	ED550A	e	ED550B).	

- Instrucións	 dirección	 xeral	 de	 centros	 e	 recursos	 humanos	 da	 Consellería	 de	 Cultura,	
Educación	 e	 Universidade	 sobre	 o	 desenvolvemento	 do	 proceso	 de	 admisión	 de	
alumnado	 en	 centros	 docentes	 sostidos	 con	 fondos	 públicos	 para	 o	 curso	 académico	
2021-2022.	

	

	

	

	

	

	

	



POSTOS	ESCOLARES	OFERTADOS:	

EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBRIGATORIA	
	 VACANTES	

1º	E.S.O.	 			31	*		
2º	E.S.O.	 22	
3º	E.S.O.	 9	
4º	E.S.O.	 5	

*	 Resérvanse	 9	 postos	 escolares	 para	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 de	 apoio	
educativo.	

BACHARELATO	
	 VACANTES	

Artes	 32	
Ciencias	 55	1ºBACHARELATO	

Humanidades	e	Ciencias	Sociais	 44	
Artes	 25	

Ciencias	 20	2ºBACHARELATO	
Humanidades	e	Ciencias	Sociais	 29	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PRAZO	DE	PRESENTACIÓN	DAS	SOLICITUDES	DE	ADMISIÓN:	

O	prazo	de	presentación	das	solicitudes	de	admisión	abranguerá	do	día	1	até	o	22	de	marzo	de	
2021,	ambos	incluídos.		O	prazo	de	presentación		é	único.	

FORMALIZACIÓN	DAS	SOLICITUDES	DE	ADMISIÓN:	

A	solicitude	será	única,	realizada	no	modelo	anexo	 II	 (procedemento	ED550B)	aprobado	pola	
Orde	do	25	de	xaneiro	de	2017,	que	poderá	cumprimentarse	na	aplicación	admisionalumnado	
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado	 ou	 descargarse	 e	 cumprimentarse	 de	 forma	
manual	polas	familias.	

Tamén	se	poderá	descargar,	e	logo	cumprimentar,	da	Sede	Electrónica	da	Xunta	de	Galicia,	na	
dirección	http://www.xunta.es/portada	e	da	páxina	web	da	Consellería	de	Cultura,	Educación	
e	Universidade,	nos	seguintes	enlaces:	

Solicitude	(galego):		
https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550B-G_2021_2022.pdf	

Solicitude	(castelán):		
https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550B-C_2021_2022.pdf	

	
O	centro	facilitará	de	forma	gratuíta	unha	copia	en	papel	do	formulario	ás	persoas	interesadas	
que	a	soliciten.	

DOCUMENTACIÓN	A	PRESENTAR:	

- Impreso	 de	 solicitude,	 que	en	 caso	 de	 separación	 ou	 divorcio,	 deberá	 estar	asinado	
polos	dous	proxenitores	ou	representantes	legais	da/o	alumna/o.	
ORDE	do	12	de	marzo	de	2013.	Artigo	14.4:	

A	solicitude	terá	que	estar	asinada	por	calquera	das/os	titulares	da	patria	potestade	ou	representantes	
legais.	

No	caso	de	separación	ou	divorcio	será	necesaria	a	sinatura	de	ambas/os	proxenitoras/es,	agás	que	a	
patria	 potestade	 estea	 atribuída,	 con	 carácter	 exclusivo,	 a	 un	 deles.	 En	 ambos	 casos,	 será	 necesario	

presentar,	 xunto	 coa	 solicitude	 de	 admisión,	 a	 resolución	 xudicial	 correspondente	 para	 o	 seu	 cotexo	
polo	centro	educativo.	

No	suposto	de	alumnado	afectado	por	situación	de	violencia	de	xénero	non	será	exixible	o	previsto	no	
parágrafo	anterior.	

	
- As	persoas	interesadas	autorizarán	expresamente	á	Consellería		de	Cultura,	Educación	e	

Universidade	 a	 solicitar	 ante	 o	 sistema	 de	 verificación	 de	 datos	 de	 identidade,	 do	
Ministerio	de	Facenda	e	Administracións	públicas,	a	información	de	identidade	persoal	
necesaria	 para	 o	 proceso	 de	 admisión.	 Cando	 deneguen	 a	 súa	 consulta	 deberán	
presentar	copia	do	DNI	da	persoa	solicitante	e	dos	membros	computables	da	unidade	
familiar.	

- Documentación	acreditativa	do	requisito	de	idade	do/a	alumno/a	(DNI,	libro	de	familia,	
etc.).	



- Documentación	acreditativa	de	estar	en	disposición	de	reunir	os	requisitos	académicos	
esixidos	 en	 cada	 nivel	 educativo	 ou	 etapa	 (boletín	 de	 cualificacións,	 certificación	 de	
matricula	do	centro	de	procedencia...).	

- Convenio	regulador	ou	resolución	xudicial	de	separación	ou	divorcio,	se	é	o	caso.	
- Os	representantes	legais	do	alumno	ou	da	alumna	tamén	deberán	indicar	se	o	alumno	

ou	a	alumna	presenta	necesidades	específicas	de	apoio	educativo	(achegando,	se	fose	
o	caso,	a	documentación	que	acredite	as	circunstancias	alegadas)	



	

LUGAR	DE	PRESENTACIÓN	DAS	SOLICITUDES:	

Presentarase	unha	única	solicitude	no	centro	que	solicitan	en	primeiro	lugar,	na	que	poderán	
relacionar	até	seis	centros,	por	orde	de	preferencia.	

As	 solicitudes	 presenciais,	 entregaranse	 	 na	Oficina	 de	 administración	 do	 centro	 (previa	
cita	 no	 teléfono	 881	 93	 01	 70)	 en	 horario	 de	 9.30	 a	 13.00.	 As	 solicitudes	
telemáticas	presentaranse	a	través	da	Sede	Electrónica	da	Xunta	de	Galicia	coa		Chave365	ou	
certificado	dixital.	

	

	

	

	

	

PRAZO	DE	PRESENTACIÓN	DA	DOCUMENTACIÓN	XUSTIFICATIVA	DOS	CRITERIOS	
ALEGADOS	 PARA	 O	 BAREMO	 (NO	 CASO	 DE	 HABER	 MÁIS	 SOLICITUDES	 QUE	
VANCANTES	OFERTADAS):	

	O	prazo	para	achegar	documentación	xustificativa	dos	criterios	do	baremo	abranguerá	do	día	

25	de	marzo	ao	12	de	abril	de	2021,	ambos	incluídos.	

Esta	documentación	só	é	precisa	no	caso	de	existiren	máis	solicitudes	que	vacantes.	

A	documentación	será	toda	aquela	que	teña	que	ver	cos	méritos	alegados	na	solicitude	para	a	
aplicación	do	baremo.	

A	súa	presentación	ten	un	carácter	voluntario.	De	non	se	presentar,	non	poderán	ser	avaliados	
os	criterios	aos	efectos	de	determinar	a	puntuación	correspondente.	

NOTA	INFORMATIVA	

- Cada	alumna	ou	alumno	só	pode	presentar	una	única	solicitude	no	centro	no	
que	 solicite	 praza	 en	 primeiro	 lugar.	 A	 infracción	 determinará	 a	 perda	 dos	
dereitos	de	prioridade.	

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

- O	 alumnado	 que	 ten	 reserva	 de	 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.	

	



CALENDARIO:	

PRESENTACIÓN	DE	SOLICITUDES:		

1	ao	22	de	marzo	de	2021,	ambos	incluídos.	

PRESENTACIÓN	DA	DOCUMENTACIÓN	XUSTIFICATIVA	DOS	CRITERIOS	ALEGADOS	PARA	O	
BAREMO,	SE	É	O	CASO:		

25	de	marzo	ao	12	de	abril	de	2021,	ambos	incluídos.	

PUBLICACIÓN	DA	LISTAXE	PROVISIONAL		DE	PERSOAS	ADMITIDAS	E	NON	ADMITIDAS:	

23	de	abril	de	2021	

PRESENTACIÓN	DE	RECLAMACIÓNS	(ante	o	Consello	Escolar	do	centro):	

	Do	27	de	abril	ao	3	de	maio	de	2021,	ambos	incluídos	

PUBLICACIÓN	DA	LISTAXE	DEFINITIVA		DE	PERSOAS	ADMITIDAS	E	NON	ADMITIDAS:	

14	de	maio	de	2021	

PRESENTACIÓN	 DE	 RECLAMACIÓNS	 (Recurso	 de	 alzada	 ante	 a	 Xefatura	 Territorial	 da	
Consellería	de	Cultura,	Educación	e	Universidade):		

No	prazo	dun	mes	contado	a	partir	do	día	seguinte	á	súa	publicación.	

PRAZOS	PARA	FORMALIZAR	A	MATRÍCULA:	

PRAZO	ORDINARIO:	do	25	de	xuño	ao	10	de	xullo	de	2021,	ambos	incluídos.	

PRAZO	EXTRAORDINARIO:	do	1	ao	10	de	setembro	de	2021,	ambos	incluídos.	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
SERVIZOS	COMPLEMENTARIOS:	

O	 IES“Concepción	 Arenal”	 non	 dispón	 de	 servizos	 complementarios	 de	 transporte	 e	
comedor	escolar.	

CENTROS	ADSCRITOS	AO	IES	“CONCEPCIÓN	ARENAL”	PARA	CURSAR	ESO:	

- CPR	“BELÉN”	
- CPR	“LUDY”	
- CEIP	“RECIMIL”	

CENTRO	 ADSCRITO	 AO	 IES	 “CONCEPCIÓN	 ARENAL”	 PARA	 CURSAR	
BACHARELATO:	

-	 CPR	“COMPAÑÍA	DE	MARÍA”		

ÁREA	DE	INFLUENCIA	DO	IES	“CONCEPCIÓN	ARENAL”:	

E.S.O.:	Dende	a	Ponte	das	Cabras	pola	vía	do	tren,	r/	Montiño,	Acceso	Norte	cara	ao	oeste	
ata	a	estrada	de	Catabois	dirección	suroeste	á	Praza	de	Canido,	r/Rubalcava	cara	ao	leste,	
r/Igrexa,	Praza	do	Callao,	r/Rochel	e	Praza	de	España	e	Estrada	de	Castela	ata	a	Ponte	das	
Cabras.	

	

	



BACHARELATO:	 r/	 Montiño,	 r/Río	 Forcadas,	 r/Deporte,	 Avenida	 de	 Viveiro,	 Estrada	 de	
Castela,	Praza	de	España,	r/Rochel,	Praza	do	Callao,	,	r/Igrexa,	r/	San	Diego,	r/	Real,	r/	Arce,	
r/María,	 r/Terra,	 r/	 Sol,	 r/Concepción	 Arenal,	 Praza	 de	 Canido,	 r/Marola	 e	 Estrada	 do	
Raposeiro.	

	

CONCELLOS		DE	INFLUENCIA	PARA	O	BACHARELATO	DE	ARTES:	

Ares,	 A	 Capela,	 As	 Pontes,	 As	 Somozas,	 Cabanas,	 Cariño,	 Cedeira,	 Cerdido,	 Fene,	 Ferrol,	
Mañón,	 Moeche,	 Mugardos,	 Narón,	 Neda,	 Ortigueira,	 Pontedeume,	 San	 Sadurniño	 e	
Valdoviño.	

	

	

	



ÁREAS	LIMÍTROFES	DO	IES	“CONCEPCIÓN	ARENAL”:	

	

	

	

	

ZONAS	DE	INFLUENCIA	
1. IES	CONCEPCIÓN	ARENAL.	

2. IES	SOFÍA	CASANOVA.	
3. IES	CANIDO.	
4. IES	LEIXA.	

5. IES	SATURNINO	MONTOJO.	



CRITERIOS	XERAIS	DE	ADMISIÓN	DE	ALUMNADO:	

CRITERIOS	 Puntuación	
Existencia	de	irmáns	no	centro.	 	

Irmán	matriculado	no	centro:	 8	
2º	e	seguintes	irmáns	matriculados	no	centro:	 2	
Irmáns	 de	 parto	 múltiple	 (se	 solicitan	 o	 mesmo	 centro	 e	 o	
domicilio	familiar	estea	na	mesma	área	de	influencia	do	centro):	

8	

Pai,	nai,	titoras	ou	titores	legais	que	traballen	no	centro:	 3	
Proximidade	do	centro	ao	domicilio	familiar	ou	ao	lugar	de	

traballo	dalgún	dos	pais	ou	titores	legais.	
Máximo	6	puntos	

Domicilio	familiar	na	área	de	influencia	do	centro:	 6	
Domicilio	familiar	nas	áreas	limítrofes:	 3	
Lugar	 de	 traballo	 dos	 dos	 pais	 ou	 titores	 legais	 na	 área	 de	
influencia	do	centro:	

4	

Lugar	 de	 traballo	 dos	 dos	 pais	 ou	 titores	 legais	 nas	 áreas	
limítrofes:	

2	

Por	renda	per	cápita	da	unidade	familiar	ano	2019	*.	 Máximo	3	puntos	
Se	é	inferior	a	0,5	veces	o	IPREM**:	 3	
Se	é	igual	ou	superior	a	0,5	e	inferior	a	0,75	veces	o	IPREM**:	 2	
Se	é	igual	ou	superior	a	0,5	e	inferior	ao	IPREM**:	 1	
Se	é	igual	ou	superior	ao	IPREM**:	 0	

Por	condición	de	familia	numerosa.	 Máximo	3	puntos	
De	categoría	especial:	 3	
De	categoría	xeral:	 2	

Por	condición	de	familia	monoparental***	 2	
Por	discapacidade.	 Máximo	4	puntos	

Da	alumna	ou	alumno:	 4	
Da	nai,	pai,	titora	ou	titor	legal:	 3	
Nalgunha	irmá	ou	nalgún	irmán	do	alumno	ou	alumna:	 1	

Por	expediente	académico	(acceso	a	bacharelato).	 Máximo	2	puntos	
Nota	media	de	sobresaliente:	 2	
Nota	media	de	notable:	 1	
Nota	media	de	ben:	 0,50	
Se	unha	vez	aplicados	estes	criterios	se	mantén	o	empate,	este	resolverase	aplicando	
o	resultado	dun	sorteo	público.		

*Para	 a	 valoración	 da	 renda	 per	 cápita	 da	 unidade	 familiar,	 as	 persoas	 interesadas	 deberán	 facer	 constar	 a	
cantidade	correspondente	á	base	 impoñible	no	caso	de	declaración	conxunta,	ou	a	base	 impoñible	de	cada	un	
dos	declarantes	da	unidade	 familiar,	 no	 caso	de	declaración	 individual.	A	 tal	 efecto,	 constará	 a	 cantidade	que	
resulta	 da	 suma	 das	 casiñas	 435	 (base	 impoñible	 xeral)	 e	 460	 (base	 impoñible	 do	 aforro)	 da	 correspondente	
declaración	do	imposto	sobre	a	renda	das	persoas	físicas	(IRPF)	do	ano	2019.	
Esta	cantidade	dividirase	polo	número	de	membros	da	unidade	familiar	referido	a	28	de	febreiro	de	2021.	

**Para	 a	 aplicación	 da	 puntuación	 do	 criterio,	 utilizarase	 o	 Indicador	 público	 de	 renda	 de	 efectos	 múltiples	
(IPREM)	correspondente	ao	ano	2019,	que	está	cifrado	en	6.454,03	€	anuais.	

***Para	 valorar	 o	 criterio	 de	 familia	monoparental,	 a	 persoa	 interesada	 terá	 que	 presentar	 a	 certificación	 de	
recoñecemento	 da	 Dirección	 Xeral	 de	 Familia,	 Infancia	 e	 Dinamización	 Demográfica	 da	 Consellería	 de	 Política	
Social	da	Xunta	de	Galicia	ou	pola	autoridade	competente	doutras	administracións	públicas.	

	


