DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR - BAREMO
Orde do 12 marzo de 2013 - DOG 15/3/13

COA SOLICITUDE
1 ao 20 Marzo
IRMÁNS NO CENTRO ou adscrito
Art. 20: 1º irmán: 8 puntos
Máis irmáns: cada un 2 puntos
Xemelgos (con domicilio familiar
na área se influencia): 8 puntos
NAI, PAI, TITORA OU TITOR QUE
TRABALLE NO CENTRO
EDUCATIVO
Art. 21: 3 puntos

PROXIMIDADE DO CENTRO
EDUCATIVO AO DOMICILIO
FAMILIAR
Art. 22
Área de influencia: 6 puntos.
Áreas limítrofes: 3 puntos.

Orixinal e copia ou copia compulsada do Libro de familia ou DNI do
alumno/a.
Se solicita praza para alumnado de NEE: documentación xustificativa.
Se hai que baremar: Segundo baremo. Documentación do 25 de marzo ao 5 de abril
Só se terán en conta as/os que vaian continuar escolarizadas/os nel
durante o curso escolar para o que se solicita a admisión.
Orixinal e copia ou copia compulsada completa do libro ou libros de familia.
Acollemento: Orixinal e copia ou copia compulsada da resolución da
Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar.
No prazo de presentación da solicitude, estea vinculada/o co centro.
A acreditación deste criterio será realizada polo propio centro,
incorporando ao expediente a documentación que proceda.
Deberá indicar, para os efectos de baremo, a opción polo domicilio familiar
ou polo lugar de traballo.
Domicilio familiar: o habitual de residencia das/os representantes legais do
alumnado. Cando os representantes legais do alumnado vivan en
domicilios diferentes, considerase como domicilio familiar o daquel con
quen este conviva. Excepción en lexislación.
Certificado de Padrón: antigüidade mínima de 1 ano agás circunstancias
debidamente xustificadas.
Se non coinciden domicilio familiar e fiscal: Escritura de compravenda o
aluguer do domicilio e contrato de alta de recibos luz, auga,…
Se convive con outros familiares: Certificación específica do Concello a
partir dos informes da Policía Local ou Garda civil.
Familias de acollida: Orixinal e copia ou copia compulsada da Resolución
da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar.

PROXIMIDADE DO CENTRO
EDUCATIVO LUGAR DE
TRABALLO Art. 22
Área de influencia: 4 puntos.
Áreas limítrofes: 2 puntos.

Documento expedido polo empregador e copia do contrato.
Se son por conta propia: a alta censual inicial ante a Axencia Estatal de
Administración Tributaria e todas as modificacións.
Administracións Públicas: certificación expedida pola xefatura de persoal
correspondente.

RENDA ANUAL- Art. 23
Inferior a 0,5 veces o IPREM: 3
puntos.
Igual ou superior a 0,5 e inferior
a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos.
Igual ou superior a 0,75 veces e
inferior ao IPREM: 1 punto.
Igual ou superior ao IPREM: 0
puntos.

Exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a
solicitude. (Renda 2017).
Suma das casiñas 392 + 405(Declaración Conxunta).
Se divide entre os membros da unidade familiar - Nº membros a 28/02/18.
Se son separadas: a suma anterior en ambas declaracións.
IPREM: 6390,13 €.
Inferior a 3195,06: 3 puntos.
Igual a 3195,065 e inferior a 4792,60: 2 puntos.
Igual o superior a 4792,60 e inferior a 6390,13: 1 punto.
Igual o superior a 6390,13: 0 puntos.
Orixinal e copia ou copia compulsada do título oficial en vigor ou do carné
familiar galego expedidos pola Consellería de Traballo e Benestar, ou
Copia da solicitude de recoñecemento ou renovación: a fotocopia do título,
da súa renovación ou do carné, antes da resolución definitiva da admisión
no centro que solicita en primeiro lugar.
Orixinal e copia ou copia compulsada do libro de familia, certificado de
convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas
paterno-filiais ou convenio regulador.
Igual ou superior ao 33 % da alumna ou alumno, da súa nai, pai ou titora/or
ou dalgunha/ún das/os irmás/áns, recoñecida antes da finalización do
prazo de presentación de solicitudes.
Certificación do grao de minusvalía.

FAMILIA NUMEROSA - Art. 24
Categoría especial: 3 puntos
Categoría xeral: 2 puntos
FAMILIA MONOPARENTAL
Art 25- 2 puntos
DISCAPACIDADE – Art.26
Do alumno/a: 4 puntos.
Dos pais/nai/titoras/es: 3 puntos.
Dos irmáns/ás:1 punto

