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INSTRUCIÓNS PARA A CONFIGURACIÓN DA OFERTA DE PRAZAS E PARA A ASIGNACIÓN DE 
PERMANENCIAS EN CENTROS CON UNIDADES MIXTAS.

)Educación Infantil, Educación Primaria(

1. Configuración da Oferta
Para configurar a oferta, debemos acceder ao menú 

OFERTA > PRAZAS
Aparecerá unha pantalla na que seleccionar se o centro ten ou non unidades mixtas.

A maiores existe un botón Copiar ano anterior. Premendo nel, cópiase a oferta que o centro tiña configurada no 
curso previo.

Ao marcar "SI", aparece unha nova fiestra na que hai que especificar o número de unidades mixtas que ten o  
centro, así como o número de niveis nos que hai puras. Por exemplo, un centro cunha mixta para  4º e 5º de  
Infantil e puras no resto de cursos indicará, impartindo ata 6º de Primaria:

• Unidades mixtas: 1
• Niveis puras: 7

Unha vez cubertos os datos, aparecerá a pantalla de configuración de prazas. Se o centro ten aulas puras e 
aulas mixtas, aparecerán en pestanas diferentes. No caso de que só teña aulas mixtas, aparecerá unha única 
pestana co número de unidades indicadas na pantalla anterior (na seguinte páxina)

Nesta pantalla poderemos cambiar o nome de cada aula, o número de unidades e a xornada. 

Para configurar os cursos e o número de prazas de cada unha das unidades, hai que premer na icona  que 
atopamos na columna opcións. Isto levaranos á seguinte pantalla:



Nesta pantalla seleccionar os cursos que compoñen a aula, así como o número de prazas para cada curso. Unha  
vez feito, premer  no botón "Gardar" (aparece unha mensaxe de "Operación realizada con éxito"), e no botón 
"Volver".

Aparece  a  configuración  que  se  acaba  de  cargar,  co  número  total  de  prazas  da  unidade  calculado 
automaticamente:

Se se precisa modificar o tipo de aula ou engadir unha de outro tipo (neste caso, unha non mixta), deben  
premer no botón "Modificar unidades por tipo", co que aparece de novo a pantalla inicial, na que se estipula o 
número de aulas de cada tipo que existen.

Rematada a configuración da oferta,  premer en "Gardar",  e  será a inspección educativa  a  que  validará ou 
modificará a oferta que o centro cargue.
Unha vez que a oferta esté validada, non se pode moficar (desaparecen os iconos de "Opcións"). No caso de ter  
que realizar algún cambio haberá que comunicalo á inspección, quen decidirá o que proceda.

2. Distribución das permanencias.

IMPORTANTE: Para poder gravar as permanencias, a oferta ten que estar validada.

Unha vez validada a oferta pola inspección, deben proceder a distribuír as permanencias (é dicir, en caso de  
existir aulas mixtas, indicar en cal estará o alumnado). Para iso, acceden ao menú Permanencias e utilizan os 
filtros para seleccionar ensinanza, curso.



Ao premer o botón Filtrar aparece un listado có alumnado que cumpra os criterios seleccionados. En caso 
de non seleccionar ningún criterio, aparece o listado de todo o alumnado matriculado no centro.

 
 

correspondente.


