CRITERIOS XERAIS PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO curso 2019/20
Existencia de irmás ou irmáns no
centro
Por unha irmá/n matriculado no centro
Polo segunda e seguintes irmás ou irmáns matriculados no centro

8 puntos
2 puntos por
cada un
3 puntos

Se o domicilio familiar se atopa na área de influencia do centro
Se o domicilio familiar se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do
centro
Se o domicilio familiar se atopa noutras áreas

6 puntos
3 puntos

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado dentro da área de influencia
do centro
Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado nas áreas limítrofes á área
de influencia do centro
Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado noutras áreas

4 puntos

Por familia numerosa de categoría especial
Por familia numerosa de categoría xeral

3 puntos
2 puntos
2 puntos

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM
Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces o IPREM
Ingresos iguais ou superiores ao 0,75 veces o IPREM
Ingresos iguais ou superiores ao IPREM

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

Da alumna ou alumno
Dalgún dos proxenitores ou titores
Dalgunha das irmás ou irmáns da alumna ou alumno

4 puntos
3 puntos
1 punto
cada un
1 punto

Por ser traballador/a do propio centro
Por proximidade do domicilio familiar
ao centro

0 puntos

Pola proximidade do lugar de traballo
ao centro

2 puntos
0 puntos

Por condición de familia numerosa

Por condición de familia monoparental
Por renda per cápita da unidade
familiar (valorada por referencia ao
indicador público de renda de efectos
múltiples (IPREM))

Por discapacidade

CRITERIO DE CENTRO

Ter solicitado como 1ª opción un centro público.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR OBRIGATORIAMENTE
a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a sa
consulta.
b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel
educativo ou etapa nos termos do anexo II.
d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso».

No caso de non autorizar a cruce de datos, deben acreditar
documentalmente calquera criterio que desexen se lles bareme.

*ACREDITACIÓN FAMILIA MONOPARENTAL E FAMILIA NUMEROSA
6.g) relativo á valoración do criterio de familia monoparental.
A circunstancia de familia monoparental deberá estar recoñecida mediante certificación expedida pola DX de Familia da
Consellería de Política Social
(é o mesmo que sucede coa circunstancia de Familia Numerosa que non se acredita co libro de familia, senon co Título de
Familia Numerosa expedido pola mesma consellería).

por

