
REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS INFANTIS  
          PRAZOS DE PRESENTACION DE SOLICITUDES .  CURSO 2020-2021 

 

 

 

    

 

 

 

Debido a situación de emerxencia xerada pola evolución do coronavirus COVID-19,e de forma excepcional se toman as 
seguintes medidas para a solicitude de praza para o curso 2020-2021 na Rede de Escolas Infantís Municipais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• DÍA 13 DE MAIO – INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

• DÍA 22 DE MAIO – REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

As solicitudes deberán presentarse: 

• Polo rexistro, de forma telemática, seguindo os pasos da 
seguinte dirección: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  

• Polo rexistro do Concello de Santiago (pedindo previamente cita 
no teléfono: 981543122) 

• Por correo electrónico: 
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal 

Deberán indicar no asunto: SOLICITUDE PRAZA REDE E.I.M. CURSO 2020-2021 

NOTA IMPORTANTE: Aquelas persoas que solicitasen prazas para este 
curso e figuren en situación de espera deberán facer de novo a solicitude de 
admisión. 

 

As solicitudes poderán recollerse: 

• Preferentemente descargándoas na paxina web do Concello de 
Santiago  

• Solicitándoas por correo electrónico, a calquera das escolas 
infantís. 

• Recolléndoas na E.I.M DAS FONTIÑAS, previa solicitude de cita 
telefónica (de luns a venres de 10:00 a 13:00 horas) 

Para consultas e citas poderán: 
• Chamar aos teléfonos das E.I.M ou contactar por correo electrónico 
o E.I.M DE CONXO: 981528702 eimdeconxo@yahoo.com  
o E.I.M DAS FONTIÑAS 981528703 eimdasfontinas@yahoo.com  
o E.I.M DE MEIXONFRIO SALGUEIRIÑOS  981528707 eimdemeixonfrio@yahoo.com  

• De forma presencial, en casos excepcionais, a información darase, pedindo cita previamente.na E.I.M das Fontiñas 
en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONXUNTAMENTE CON ESTA SOLICITUDE: 
Os representantes legais do neno/a presentarán, coa solicitude, os seguintes documentos: 

 Fotocopia Libro de Familia completo da u.familiar e fotocopia Título de familia numerosa (se é o caso). 

 Copia sentenza separación, divorcio, nulidade ou medidas paterno filiais. Copia resolución de 
acollemento. 

 Fotocopia do documento que acredite a identidade do pai, nai ou titor/a. 
Xustificación de ingresos da unidade familiar, que consistiran en: 

 Copia da declaración da renda de 2018 dos membros da unidade  familiar, certificado de Facenda 
que abale a súa non presentación. 

Xustificación de ocupación ou desemprego actualizada. 

 No caso de persoal por conta allea: copia das dúas últimas nóminas, certificación da empresa ou vida 
laboral. 

 No caso de persoas autónomas: copia do último recibo de pagamento da cota á Seguridade Social. 

  No caso de persoas desempregadas, certificación de ser demandantes de emprego. 

 Documentación acreditativa de situacións como: separación de feito de cónxuxe, abandono do fogar, 
certificación de convivencia e xustificante de calquera outra circunstancia socio -familiar alegada. 

 Resolución Xudicial de que a tutela do neno/a está atribuída a unha soa persoa. 

 Certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de minusvalía e certificado médico de 
enfermidade ou deficiencias alegadas polos membros da unidade familiar. 

 Informe do organismo competente sobre a necesidade de integración, no caso de nenos ou 
nenas con discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais. 

 Calquera outra documentación xustificante que se considere de interese a efectos de valoración. 

 Informe dos Servizos Sociais nos supostos en que sexa necesario por falta de acreditación 
documental suficiente ou pola situación especial na que viva a unidade familiar. 
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