
                                                                                                                                    

PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN E FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

1.- Primeiramente informarase das características básicas do servizo do Plan Madruga e o procedemento 

de admisión. Acompañarase da folla de inscrición. A convocatoria farase publica a través das redes 

sociais, os grupos de wasap dos cursos e de forma impresa. Tamén se achegará a data e hora dunha 

reunión presencial coas familias e titores/as legais para informar deste protocolo. (Datas aproximadas 4-

5-6 de Setembro)  

2.- As familias interesadas terán que mandar ao correo da A.N.P.A dita inscrición provisional, 

confirmarase o envío remitindo aos interesados/as este Protocolo e a Declaración responsable para a 

súa cumplimentación aceptando todos os puntos referidos no apartado 1 deste protocolo. 

anpa.anexoalomba@outlook.com 

A Inscrición terá que se acompañada da copia do Libro de familia e un Certificado de empresa con 

horario laboral. 

Rexistrarase a modo de control todas as inscricións enviadas, os protocolos entregados e os envíos das 

declaracións responsables. As inscricións telemáticas que non cumpran estes requisitos non terán 

validez. 

3.- Levarase a cabo unha reunión presencial no colexio co fin de explicar tódolos puntos redactados no 

Protocolo. Nesa reunión tamén se achegará a documentación mencionada no apartado anterior co fin de 

facilitar aos interesados/as a inscrición non telemática a actividade. (Data 8 Setembro). Informarase nas 

redes e grupos a hora e lugar. 

4.- O día 9 de Setembro rematará o prazo de presentación de documentación ás 16:00 hrs. e 

confeccionaranse a lista provisional de admitidos. 

Si houbese mais demanda que oferta (30 prazas) a Xunta Directiva da ANPA levaría a cabo unha 

baremación das unidades familiares inscritas provisionalmente en función de criterios socio -laborais: 

 Pertenza a asociación de nais e pais (4 puntos) 

 Incompatibilidade horario laboral de ambos proxenitores, tendo en conta as familias monoparentais 

e titores/as legais (3 puntos) 

 Ter sido usuario do Servizo Plan Madruga no curso anterior (2 puntos) 

 Unidade familiar con dous ou mais irmáns usuarios (1 puntos) 

 

En caso de empate farase un sorteo entre os demandantes do servizo. 

No suposto que houbera mais solicitantes que prazas, ademais da lista definitiva, confeccionaríase unha 

Lista de Espera, informando persoalmente aos solicitantes desta circunstancia e poñendo a súa 

disposición os datos relativos o proceso de selección.  

5.- Unha vez informadas as unidades familiares, poderá comezar o servizo do Plan Madruga. (Data 

aproximada 11 de Setembro 
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