
 
                        
AULA DA NATUREZA (PAI) 
 
PREINSCRICIÓN CURSO 2018/2019 
 
Vista a lista publicada o 21.05.2018 de nenos/as con presentación de preinscricion e 

admitidos/as na Aula da Natureza (Punto de atención infantil) para o vindeiro curso,  

 

INFÓRMASE: 

1. Que 2 preinscricións foron canceladas (solicitada baixa) en período previo á 

matriculación, quedando dúas prazas vacantes en dous grupos diferenciados. 

2. Que unha preinscrición de reserva de praza para o grupo 25-36 meses non foi 

tida en conta por erro e será engadida ao listado definitivo. 

3. Que a lista definitiva previa á matriculación queda como segue:  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Reserva de praza  (nenos/as con praza no curso 2017/2018)  

Grupo 4 -12 meses (4 prazas)  

Non hai preinscricións 

Grupo 13 -24 meses (6 prazas)  

1 Adriana Vidal Serantes 22/02/2017 Media xornada 

2 Sofía Bogo Regueira 25/08/2017 Media xornada+1 

Grupo 25 -36 meses (10 prazas)  

1 Oliver Pita Ponce 10/07/2016 Media xornada 

2 Oliver Abad Caaveiro 08/03/2016 Media xornada 

3 Antón Pita Fernández 23/08/2016 Media xornada 

4 Brais Santalla Hermida 17/06/2016 Media xornada 

5 Emma Veiga Castro 26/03/2016 Media xornada+1  

Novo ingreso  

Grupo 4 -12 meses (4 prazas)  

Non hai preinscricións 

Grupo 13 -24 meses ( 4 vacantes ) 

1 Antón Alonso González 17/03/2017 Media xornada 

2 Daniela Caliz Cainzos 01/01/2017 Media xornada 

3 Martiño Sánchez Aneiros 17/11/2017 Media xornada 

4 Carmen Fernández García 02/06/2017 Media xornada 

Grupo 25 -36 meses ( 5 vacantes ) 

1 Miguel González Pérez 26/12/2016 Media xornada 

2 Leila López Doce 11/08/2016 Media xornada 

3 Vera Pita Teijeiro 20/01/2016 Xornada completa 

4 Daniel Hermida Utrilla 04/11/2016 Media xornada 

5 Erick Casal Novo 18/06/2016 Media xornada 



 
 

 

 

Visto o anterior e visto o número de prazas vacantes, COMUNÍCASE a todas as 

familias que todos os nenos/as que aparecen no listado terán praza para o curso 

2018/2019 e que non será necesaria baremación, quedando prazas vacantes 

únicamente no grupo 4-12 meses. Xa existe lista de agarda nalgún dos grupos sen 

prazas dispoñibles por se houbese algunha baixa (solicitudes presentadas fóra de 

prazo).    

As familias deberán aceptar a preinscrición formalizando obrigatoriamente entre o 1 e 

o 15 de xuño  a Matrícula , a través da presentación do impreso correspondente na 

propia Aula xunto coa documentación complementaria, preferiblemente entre as 15 e 

as 16 horas de luns a venres.   

Co impreso de matrícula será entregada a ficha de autorizacón de cesión de datos a 

terceiros/as e a folla informativa de tarifas e prazos de pagamento.  

 

 

Máis información : Servizos Sociais, 981487041 (extensión 5) 


