
 
 
 
 
1) Naqueles centros sostidos con fondos públicos con prazas dispoñibles para atender a totalidade das 

solicitudes serán admitidos todos, alumnas e alumnos, sempre que cumpran os requisitos a que fai refe-

rencia o decreto 254/ 2012 de 13 de decembro (DOG do 23 e a Orde de 12 de marzo de 2013 (DOG do 

15 de marzo)   

2) Nos procedementos de admisión de alumnado nos centros a que se refire o presente decreto, cando non 
existan prazas suficientes terá prioridade aquel que proceda dos centros de educación infantil, educa-

ción primaria ou educación secundaria obrigatoria que, respectivamente, teñan adscritos 

3) Naqueles centros sostidos con fondos públicos onde non existan prazas suficientes para atender todas 
as solicitudes, e unha vez adxudicadas as prazas que proceda en aplicación do establecido no número an-

terior, o proceso de admisión rexerase polos seguintes criterios e a súa valoración: 

a. Por unha irmá ou un irmán matriculados no centro: ……………………………………………………………..8 puntos;  

Polos segundos e seguintes, ………………………………………………………………………………………………………2 puntos c/u.  

b. Por nai, pai, titoras ou titores legais que traballen no centro: …………………………………………3 puntos 
c. Por proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores le-

gais: (deben escoller  unha das opcións ao non ser acumulables) 

1) Proximidade do domicilio familiar 
i. Se se atopa na área de influencia do centro………………………….…….6 puntos 

ii. Se se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia…………..…3 puntos 

2) Proximidade do lugar de traballo 

i. Se está situado dentro da área de influencia do centro……….….4 puntos 

ii. Se está situado nas áreas limítrofes á área de influencia……....2 puntos 

d. Por renda per cápita da unidade familiar, valorada por referencia ao indicador público de renda de 

efectos múltiples (IPREM): puntuación máxima 3 puntos. (A unidade familiar considérase a efectos 

de 28-2-2015) 
i. Se é  inferior a 0,5 veces o IPREM de 2011 (menos de 3195,07)………………………………………………………………….3 puntos 

ii. Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM (entre 3195,07 e 4792,6………………………..2 puntos 

iii. Se é igual ou superior a 0,75 veces e inferior ao IPREM (entre 4792,6 e 6390,13………………………………… 1 punto 

iv. Se é igual ou superior ao IPREM (6390,13)………………………………………………………………………………………………………….0 puntos 

 

Táboa segundo nº de membros da U. familiar 

2 membros 3 membros 4 membros 5 membros puntos 

menos de 6390,14 9585,21 12780,28 15975,35 3,00 

entre 

6390,14 - 9585,2 9585,21 - 14377,8 12780,28 - 19170,4 15975,35 - 23963 2,00 

entre 

9585,2 - 12780,26 14377,8 - 19170,39 19170,4 - 25560,52 23963 - 31950,65 1,00 

máis de  12780,26 19170,39 25560,52 31950,65 0,00 

 

e. Por condición de familia numerosa: puntuación máxima 3 puntos.  

i. Familia numerosa de categoría especial ……………………………………………..…………………………3 puntos 

ii. Familia numerosa de categoría xeral………………………………………………….…………………………..2 puntos 

f. Pola condición de familia monoparental………………………………………………….2 puntos 
g. Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno ou nalgún dos seus proxenitores ou irmáns: 

puntuación máxima 4 puntos. 
i. Por discapacidade do alumno/a……………………………………………………………………………………………..4 puntos 

ii.  Por discapacidade dunha/un das/os proxenitoras/es ou titoras/es………………………………3 puntos 
iii.  Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno………………………1 punto 

h. Polo criterio complementario do centro. Ter solicitado en 1º lugar un centro público……………..1 punto 
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