Existencia de irmáns no centro:
Por un/unha irmá/án matriculado no centro
8 puntos
Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro
2 puntos cada un
Por irmáns nacidos dun parto múltiple, outorgaráselle a cada un/unha delas/deles a puntuación prevista para unha
irmá ou irmán matriculados no centro, sempre que soliciten o mesmo centro e o domicilio familiar estea na mesma
área de influencia do centro.
Por ser traballador do propio centro:(Contrato de traballo, socios cooperativistas,relación funcionarial ou
asimiliada)
Por nai, pai, titores ou titores legais que traballen no centro
3 puntos
Por proximidade do domicilio familiar ao centro: (domicilio e lugar de traballo non suman)( Volante histórico de
convivencia)
Se o domicilio familiar se encontra na área de influencia do centro
6 puntos
Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á área de influencia do centro
3 puntos
Pola proximidade do lugar de traballo ao centro: (domicilio e lugar de traballo non suman) (Certificado de empresa
do que é traballador indicando a dirección onde presta servizos.)
Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado dentro da área de influencia do centro 4 puntos
Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado nas áreas limítrofes á área de
2 puntos
influencia do centro
Pola renda anual da unidade familiar: (Casilleiro 435+460 da renda do 2019)/ N.º de membros da unidade familiar
a 28/01/2021 IPREM 6454,03 euros (recoñéceo a aplicación directamente autorizando na solicitude)
Pola renda per cápita da unidade familiar (IPREM) se é inferior a 0,5 veces o IPREM
3 puntos
Se é igual ou superior a 0,5 veces e inferior a 0,75 veces o IPREM
2 puntos
Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM
1 punto
Se é igual ou superior ao IPREM
0 puntos
Por pertencer a unha familia numerosa: (recoñéceo a aplicación directamente autorizando na solicitude )
Por familia numerosa de categoría especial
3 puntos
Por familia numerosa de categoría xeral
2 puntos
Por familia monoparental: (Certificado da DX de Familia, Infancia e Dinamización
Demográfica) 881999011/proteccionmenores@xunta.gal

2 puntos

Por discapacidade: (recoñéceo a aplicación directamente autorizando na solicitude)
Do alumno/a
Da nai, pai ou titor legal
Nalgún dos irmáns ou irmás do alumno/a

4 puntos
3 puntos
1 punto

Valoración do expediente académico para o acceso ao bacharelato:
Nota media de sobresaliente
Nota media de notable
Nota media de ben

2 puntos
1 punto
0,50 puntos

Por criterios complementarios:
Por criterios complementarios consistentes noutras circunstancias relevantes apreciadas
xustificadamente polo órgano competente do centro, de acordo con criterios obxectivos, e
que terán que facerse públicos polos centros con anterioridade ao inicio do proceso de
admisión

1 punto

