
 

 

RESUMO DAS PUNTUACIÓNS DO BAREMO 2023/24 

Existencia de irmáns no centro (Máximo 14 puntos) 

Por un/unha irmá/án matriculado no centro  8 puntos 

Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro  2 ptos/cada 

 

Por irmáns nacidos dun parto múltiple que soliciten o mesmo centro 

Dous irmáns 8 puntos 

Máis de dous 10 puntos 

 

Por ser traballador do propio centro 

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 se suman) 

Se o domicilio familiar se encontra na área de influenza do centro  8 puntos 

Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á área de influencia do centro  4 puntos 

 

Pola proximidade do lugar de traballo ao centro (domicilio e lugar de traballo non se suman) 

Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado dentro da área de influenza do 
centro 

6 puntos 

Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado nas áreas limítrofes á área de 
influenza do centro 

3 puntos 

 

Pola renda anual da unidade familiar: 
(Casiña 435+460 da renda do 2021)/ N.º de membros da unidade familiar a 28/1/2023 
IPREM 2021: 6.778,80 € 

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  

Por familia numerosa de categoría especial  3 puntos 

Por familia numerosa de categoría xeral  2 puntos 

 
Por familia monoparental  2 puntos 

 
Por discapacidade (Máximo 4 puntos) 

Do alumno/a  4 puntos 

Da nai, pai ou titor legal  3 puntos 

Nalgún dos irmáns ou irmás do alumno/a  1 punto 

 
Por ser víctima de violencia de xénero 

Calquera dos membros da unidade familiar 2 puntos 

 

Por ser víctima de terrorismo 

Calquera dos membros da unidade familiar 2 puntos 

 

A valoración do expdte académico e o criterio complementario non son de aplicación no noso centro 

 


