
 

 

Idiomas do mundo 2022. LISTAXE DEFINITIVA DE FRANCÉS 

LISTAXE DE PERSOAS SELECCIONADAS 

Nº de orde 
de selección ID 

Preferenci
a  

Puntuación 
Total 

Puntos 
Francés 

Puntos 
ESO 

Puntos 
renta 

Discapacidade 
Alumno/a 

Porcentaxe 
a aportar 

1 57 1 11,00 5,00 4,00 2,00 0 5% 

2 55 1 7,00 2,00 1,00 4,00 0 0% 

3 42 2 6,00 5,00 1,00 0,00 0 95% 

4 66 2 4,00 2,00 2,00 0,00 0 95% 

5 6 2 4,00 2,00 1,00 1,00 0 20% 

6 64 2 2,50 2,00 0,50 0,00 0 70% 

7 47 2 2,00 0,00 2,00 0,00 0 95% 

         

         

 

 

NOTA INFORMATIVA 

De acordo á base 40 do programa Idiomas do Mundo 2022, unha vez publicada a resolución 

definitiva as persoas seleccionadas disporán dun prazo de 5 días naturais para a súa aceptación, 

que deberá ser comunicada por escrito ao Servizo Municipal de Educación a través dos rexistros 

municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Transcorrido 

dito prazo sen que se produza tal comunicación entenderase que desiste da súa participación 

no programa. De ser presentar a comunicación por medio dalgún rexistro non municipal 

deberase remitir copia escaneada da mesma (co selo de rexistro de entrada) por correo 

electrónico ao SME (educacion@coruna.gal) dentro do prazo de aceptación. 

A resolución definitiva esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso 

potestativo de reposición diante do órgano que resolveu, no prazo dun mes, na forma e 

condicións que determina a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, ou ser impugnada directamente diante da xurisdición 

contencioso-administrativa, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao de publicación 

da resolución, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 

contencioso administrativa.  
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