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ESTE É UN RESUMO DA NORMATIVA VIXENTE 
(ten carácter puramente informativo) 

 

DOCUMENTACIÓN: 
• COPIA DO DNI DA PERSOA SOLICITANTE E DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, 

CANDO SE DENEGUE A SÚA CONSULTA. 
• DOCUMENTO ACREDITATIVO DO REQUISITO DE IDADE DO/DA ALUMNO/A. 
• DOCUMENTO ACREDITATIVO DE ESTAR EN DISPOSICIÓN DE REUNIR OS REQUISITOS ACADÉMICOS 

ESIXIDOS EN CADA NIVEL EDUCATIVO OU ETAPA NOS TERMOS DO ANEXO II.  
• NO CASO DE SOLICITAR ADMISIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

ACHEGARASE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE AS CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS. 
• CONVENIO REGULADOR OU RESOLUCIÓN XUDICIAL DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO, SE É O CASO. 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ACREDITAR OS 
CRITERIOS DE BAREMACIÓN EN ESO E BACHARELATO 

 
• IRMÁNS MATRICULADOS NO CENTRO  

o Fotocopia completa do libro ou libros de familia ou, no caso de menores en situación de acollemento 
permanente ou preadoptivo, mediante fotocopia da resolución ditada pola Xefatura Territorial da 
Consellería de Traballo e Benestar. Teranse en conta os fillos/as das familias formadas por nais ou pais 
separados ou divorciados, aínda que non sexan fillos comúns. 

• PAI, NAI OU TITORES LEGAIS TRABALLANDO NO CENTRO (excepto alumnado maior de idade ou menor 
que non conviva coa persoa que traballa no centro). 

o A acreditación deste criterio será realizada polo propio centro, incorporando ao expediente a 
documentación que proceda. A puntuación non será acumulable no suposto de que ambas/os as/os 
proxenitoras ou titoras/es traballen no mesmo centro. 

• PROXIMIDADE DO CENTRO AO DOMICILIO FAMILIAR OU AO LUGAR DE TRABALLO. (non son 
acumulables as puntuacións polos dous criterios): 

o PROXIMIDADE AO DOMICILIO FAMILIAR DO PAI, NAI OU TITORES LEGAIS OU DOS ALUMNOS 
MAIORES DE IDADE OU MENORES EMANCIPADOS E EXCEPCIONALMENTE DAQUELES 
FAMILIARES COS QUE O MENOR EFECTIVAMENTE CONVIVA  
(NON SERÁ NECESARIO NO CASO DE AUTORIZAR A SÚA CONSULTA) 
ACREDITARASE MEDIANTE CERTIFICADO DO PADRÓN MUNICIPAL no que figuren todos os 
membros da unidade familiar que conviven nel e a data de alta no domicilio, que deberá ter unha 
antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás circunstancias 
debidamente xustificadas. O certificado deberá estar expedido dentro do ano natural ao que corresponda 
o proceso de admisión. Se excepcionalmente o menor convive con familiares distintos do seu pai, nai ou 
titores legais, esa convivencia real probarase mediante certificación específica expedida para tales 
efectos polo concello agás no caso de menores en situación de acollemento no que as familias de 
acollida presentarán a fotocopia da resolución ditada pola Xefatura Territorial da Consellería de 
Traballo e Benestar.  

o PROXIMIDADE AO LUGAR DE TRABALLO DO PAI, NAI OU TITORES LEGAIS OU, SE SE TRATA 
DE ADMISIÓN A BACHARELATO DOS ALUMNOS MAIORES DE IDADE OU DOS MENORES 
EMANCIPADOS ACREDITARASE: 

§ POR CONTA ALLEA: Certificado expedido para o efecto polo empregador e unha copia do 
contrato de traballo. O centro de traballo deberá estar determinado nunha localidade e enderezo 
concreto. 

§ POR CONTA PROPIA: Alta censual inicial ante a Axencia Estatal Tributaria con todas as 
posibles modificacións posteriores e alta na Tesourería Xeral no Réxime da Seguridade Social 
correspondente. 

§ PERSOAL AO SERVIZO DAS ADMISTRACIÓNS PÚBLICAS: certificación expedida pola 
xefatura de persoal correspondente. 
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Puntuación: 

a) Proximidade do domicilio familiar: 
a. Se se atopa na área de influencia do centro: 6 puntos 

b. Se se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 3 puntos 

b) Proximidade do lugar de traballo: 

a. Se está situado dentro da área de influencia do centro: 4 puntos 

b. Se está situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 2 puntos 

• RENDA ANUAL PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR CORRESPONDENTE AO ANO 2019 
(SÓ SERÁ NECESARIO A SÚA XUSTIFICACIÓN NO CASO DE NON AUTORIZAR A SÚA CONSULTA) 

Na solicitude de admisión os representantes legais do alumno autorizarán expresamente a utilización da 
información de carácter tributario. Tanto se optou por unha tributación conxunta, como individual, a 
autorización concederase por ambos os dous cónxuxes e deben figurar todos os declarantes da unidade 
familiar. 

o Considérase unidade familiar a estes efectos: 
1. Os cónxuxes non separados legalmente ou parellas de feito debidamente inscritas no Rexistro 

de Parellas de Feito de Galicia e os seus fillos menores de idade (a excepción dos que, co 
consentimento dos seus pais ou nais, vivan independentemente) e os fillos maiores de idade 
incapacitados 

2. Nos casos de nulidade, separación ou divorcio entenderase por unidade familiar a formada polo 
pai ou nai e todos os fillos que habitualmente residan cun ou outro, que reúnan os requisitos 
subliñados no parágrafo anterior. Nos casos de custodia compartida, entenderase como renda da 
unidade familiar  a das persoas que convivan no domicilio familiar indicado na solicitude. 
Achegarase, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu 
cotexo polo centro educativo. 
Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer 
constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou á base 
impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal 
efecto, constará a cantidade que resulta da suma das casiñas 435 (base impoñible xeral) e 460 
(base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas 
físicas (IRPF) do ano 2019 e dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao 28 
de febreiro de 2021. 

• FAMILIA NUMEROSA (SÓ SERÁ NECESARIO NO CASO DE NON AUTORIZAR A SÚA CONSULTA) 
o Fotocopia 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. Neste último caso deberá achegar 
fotocopia do título, da súa renovación ou do carné, antes da resolución definitiva da admisión no 
centro que solicita en primeiro lugar. 

• FAMILIA MONOPARENTAL 
o Para a valoración deste criterio, a persoa interesada terá que presentar a certificación de recoñecemento 

da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demografica da Consellería de Política Social da 
Xunta de Galicia ou da autoridade competente doutras administracións públicas. 
Enténdese por familia monoparental a composta por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva 
con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou fillas menores ao seu 
cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento. 

• DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33% DO ALUMNO/A OU DO SEU PAI, NAI OU TITORES 
LEGAIS OU ALGÚN DOS SEUS IRMÁNS, RECOÑECIDA ANTES DA FINALIZACIÓN DO PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. (SÓ SERÁ NECESARIO NO CASO DE QUE NON FORA RECOÑECIDA 
POLA XUNTA DE GALICIA OU NON SE AUTORICE A SÚA CONSULTA) 

o Certificación do ditame emitido polo órgano competente da Xunta de Galicia ou, se é o caso, doutras 
administracións públicas. 
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• ACREDITACIÓN DO EXPEDIENTE ACADÉMICO 
o Para acceder ao bacharelato terase en conta a nota media do expediente académico referida ao terceiro 

curso da ESO ou, se e o caso, da titulación que se alegue para o ingreso, e acreditarase mediante unha 
certificación académica persoal. 

 

A SOLICITUDE  DE ADMISIÓN PODERÁ ASINALA CALQUERA DOS PAIS OU TITORES CANDO SON FILLOS 
COMÚNS DUN MATRIMONIO NON SEPARADO LEGALMENTE NIN DIVORCIADO OU DUNHA PARELLA DE 
FEITO DEBIDAMENTE INSCRITA NO REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DE GALICIA.  
SE OS PAIS ESTÁN SEPARADOS, ASINARÁN A SOLICITUDE AMBOS OS DOUS EXCEPTO NO CASO DE 
VIOLENCIA DE XENERO OU QUE A PATRIA POTESTADE ESTEA ATRIBUIDA, CON CARÁCTER EXCLUSIVO, 
A UN DELES. Será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial 
correspondente para o seu cotexo polo centro agás no caso de violencia de xénero.  
De constatarse no expediente a separación ou divorcio dos proxenitores coa patria potestade compartida e a 
existencia dunha soa sinatura na solicitude, deberase requirir o/á proxenitor/a que a presentou que subsane 
a deficiencia ou, se é o caso, xustifique o motivo da omisión por calquera medio de proba admitido en 
dereito. 

 


