
PROCESO ADMISIÓN CPR. PLURILINGÜE ANDAINA
 

 

ZONAS DE ESCOLAR

DE BAREMACIÓN

 

 

 ZONA DE INFLUENCIA

Zona Norte do Concello de Culleredo, sendo o límite a Autovía do Noroeste 

(A-6), que comprende: A Zapateira

Orro (San Salvador), Sésamo (San Martiño)

 

 

 ZONA LIMÍTROFE

Zona Sur do Concello de Culleredo, co límite da Autovía do Noroeste (A

que comprende: Ledoño, Sueiro, Veiga, Celas e Castelo.

 

 Segundo instrucións enviadas o 9 de abril 

de Centros e Recursos Humanos, considéranse como “áreas limítrofes todas 

as que limiten coa área de influencia do correspondente centro educativo, 

con independencia da súa pertenza ao mesmo ou a distintos concellos”. Polo 

tanto, ademais das zonas 

do noso centro, os concellos limítrofes da área de influencia do centro son A 

Coruña (zonas 11 e 12), Cambre

Oleiros (todo o concello) e Arteixo

 

                                                           
1 Só a zona pertencente ao Concello de Culleredo.

CPR. PLURILINGÜE ANDAINA 

ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN A EFECTOS 

DE BAREMACIÓN 

ZONA DE INFLUENCIA 

Zona Norte do Concello de Culleredo, sendo o límite a Autovía do Noroeste 

que comprende: A Zapateira1, Vilaboa, O Burgo, Almeiras, Culleredo, 

Salvador), Sésamo (San Martiño) 

ZONA LIMÍTROFE 

Zona Sur do Concello de Culleredo, co límite da Autovía do Noroeste (A

que comprende: Ledoño, Sueiro, Veiga, Celas e Castelo. 

instrucións enviadas o 9 de abril de 2013 pola Dirección 

e Recursos Humanos, considéranse como “áreas limítrofes todas 

as que limiten coa área de influencia do correspondente centro educativo, 

con independencia da súa pertenza ao mesmo ou a distintos concellos”. Polo 

tanto, ademais das zonas anteriormente citadas, dada a situación xeográfica 

do noso centro, os concellos limítrofes da área de influencia do centro son A 

, Cambre (zonas CEIP O Graxal e CEIP Portofaro)

e Arteixo (CEIP Arteixo-colexio novo) 

                   

ao Concello de Culleredo. 

IZACIÓN A EFECTOS 

Zona Norte do Concello de Culleredo, sendo o límite a Autovía do Noroeste 

, Vilaboa, O Burgo, Almeiras, Culleredo, 

Zona Sur do Concello de Culleredo, co límite da Autovía do Noroeste (A-6), 

pola Dirección Xeral 

e Recursos Humanos, considéranse como “áreas limítrofes todas 

as que limiten coa área de influencia do correspondente centro educativo, 

con independencia da súa pertenza ao mesmo ou a distintos concellos”. Polo 

eriormente citadas, dada a situación xeográfica 

do noso centro, os concellos limítrofes da área de influencia do centro son A 

(zonas CEIP O Graxal e CEIP Portofaro), 


