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INSTRUCIÓNS PARA A CONFIGURACIÓN DA OFERTA DE PRAZAS E PARA A

ASIGNACIÓN DE PERMANENCIAS.

CURSO 2022/2023

Para esta convocatoria, a oferta foi copiada do curso anterior para todos os centros que

xa  tomaron  parte  no  proceso  de  reserva  e  admisión  na  convocatoria  previa.  Porén,

deberán revisar e corrixir a mesma a través do menú:

Oferta

Neste menú distínguense tres apartados:

1. Prazas: Onde o centro indicará por curso o número total de unidades e os postos

escolares que hai  nese curso.  Por exemplo,  un centro de infantil  liña dous (2)

deberá poñer, salvo motivo xustificado, en 4º de Educación Infantil que ten dúas

(2) unidades e cincuenta (50) prazas. A oferta para o bacharelato será por curso e

modalidade.

2. Permanencias: Onde se entende que todo o alumnado que está nun curso pasa ao

seguinte. Pódese engadir información que detalla a composición do centro de cara

a  que  non  haxa  que  modificar  a  oferta  de  prazas  para  determinar  o  número

previsto  de vacantes.  De igual  forma que nas prazas,  para o bacharelato será

preciso  indicar  as  permanencias  por  modalidade.  Antes  de  que  o  Servizo  de

Inspección  Educativa valide  a  oferta,  poderase  ver  o  número  de  vacantes

estimadas que hai para o centro por curso.

3. Vacantes: Unha vez validada a oferta de prazas e máis a configuración estimada

de permanencias por parte do Servizo de Inspección Educativa poderase apreciar

a composición do centro de cara ao proceso de admisión.

A convocatoria de traballo é a que aparece por defecto na aplicación: 2022/2023. A data

límite para ter configurada a oferta é o 26 de xaneiro. O prazo para validar a oferta vai

dende o 18 de xaneiro ao 8 de febreiro.
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Configuración da oferta

Para configurar a oferta, debemos acceder ao menú:

Oferta > Prazas

A oferta xa foi copiada para facilitar a presentación de solicitudes de reserva a partires
do día 11 xaneiro por parte das familias. Para poder modificala hai que premer no botón:

Modificar Unidades Por Tipo

Aparecerá 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 unidades puras. Por exemplo, un
centro cunha aula mixta para 4º e 5º de infantil e puras no resto de cursos que imparte
ata 6º de primaria indicará:

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 lapelas diferentes.
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Para  os  niveis  con  unidades  puras indicaremos  o  curso,  o  número  de  unidades  en
funcionamento, a xornada, o número de prazas e o número de prazas reservadas para
alumnado con necesidade de apoio educativo. Estes dous últimos datos cubriranse de
xeito automático a partir de datos anteriores.

Para cada aula mixta teremos que indicar o nome da aula e, en primeiro lugar, os cursos
que comprende e as prazas para cada un deles. 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:
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Nesta pantalla seleccionaremos os cursos que compoñen a aula así como o número de
prazas para cada curso.

Unha  vez  feito  isto,  premeremos  no  botón  "Gardar"  (aparecerá  unha  mensaxe  de
"Operación realizada con éxito") e no botón "Volver".
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Nesta  pantalla  poderemos  cambiar  o  nome  da  aula,  o  número  de  unidades  en
funcionamento e a xornada. O número de prazas calcúlase automaticamente a partir da
configuración para a aula mixta que se pode editar premendo na icona .

Se se precisa modificar o tipo de aula ou engadir unha de outro tipo pódese 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 ou no botón “Engadir”.

Rematada  a  configuración  da  oferta,  premeremos en  "Gardar"  e  será  o  Servizo  de
Inspección Educativa o que validará ou modificará a oferta que o centro cargue.

Unha vez que a oferta estea validada, non se poderá modificar desaparecendo as iconas
de "Opcións". No caso de ter que realizar algún cambio haberá que comunicalo ao Servizo
de Inspección Educativa, quen decidirá o que proceda.
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Distribución das permanencias

Para poder gravar as permanencias,  a oferta  ten que  estar validada polo  Servizo de
Inspección Educativa aparecendo unha mensaxe informativa de non ser o caso.

Unha vez validada a oferta, deberase proceder a distribuír as permanencias indicando, en
caso de existir aulas mixtas, en cal estará o alumnado.

Para iso, accederán ao menú “Permanencias”. Empregando os filtros poderán seleccionar
ensinanza e curso e, ao premer no botón “Filtrar”, aparecerá un listado có alumnado que
cumpra os criterios seleccionados.
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Poden indicar o alumnado que está nunha mesma aula mixta marcando as persoas que
correspondan e escollendo a aula no despregable inferior, ou ben, indicando persoa a
persoa a aula correspondente ao premer na icona  da columna “Opcións”.


