
CRITERIOS XERAIS DE BAREMACIÓN PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2021/22   (documentación a aportar en caso de que o número de  
solicitudes sexa maior ao número de prazas vacantes)

Ar gos 19 e seguintes da "  Orde do 12 marzo de 2013"   (DOG 15 marzo 2013).  

CRITERIO ACREDITACIÓN PUNTUACIÓN
a)Existencia de irmás/áns matriculados no Rego de Trabe ou 
centros adscritos(só se terán en conta os que vaian a con nuar 
escolarizados durante o curso escolar par ao que se solicita 
admisión)

Cer ficado matrícula do centro e copia do libro de familia onde consten os
membros da unidade familiar.

-8 ptos.  polo 1º matriculado.
-2 ptos. por cada un dos seguintes 
matriculados.

b) Nai, pai, tora ou tor que traballe no centro. Contrato de traballo                                                                                                 -3 ptos.
c) Proximidade do centro ao domicilio de traballo (pondérase 
por un criterio ou polo outro).

-Cer ficado do padrón municipal ( a alta terá unha an güedade mínima 
de 1 ano, agás circunstancias  debidamente xus ficadas). 
-No caso de ponderar por proximidade ao domicilio de traballo, copia do 
contrato de traballo por conta allea ou alta censal no caso de traballo por 
conta propia.

-6 ou 4 ptos. (área de influencia).
-3 ou 2 ptos.(áreas limítrofes á área de 
influencia).
-0 ptos.  (outras áreas).

d)Renda Anual per cápita da unidade familiar. A casilla renda será a suma das casillas da base impoñible xeral  (casilla 
435) e a base impoñible de aforro (casilla 460) da declaración (se é 
conxunta ) ou declaracións (se é individual) da renda do 2018 . Se a familia
non fixo declaración, cer ficado de imputacións de Facenda de ámbolos 
dous proxenitores.  Esta can dade dividirase polo número de membros da
unidade familiar referido ao día 29 de febreiro de 2020.
(Consulta telemá ca en caso de autorizar).

-3 ptos.(se é igual ou inferior a 0,5 veces o 
IPREM).
-2 ptos. (se é igual ou superior a 0,5 e inferior
a 0,75  veces o IPREM).
-1 pto (se é igual ou superior a 0,75 e inferior
ao IPREM)
-0 ptos( se é igual ou superior ao IPREM).

e)Condición de familia numerosa. Cer ficación do tulo  de familia numerosa en vigor. 
(Consulta telemá ca en caso de autorizar)

-3 ptos.(de categoría especial).
-3 ptos. (de categoría xeral).

f) Condición de familia monoparental. Cer ficación expedida pola DX de Familia da Consellería de Polí ca Social. -2 ptos.
g) Concurrencia de discapacidade, en grao igual ou superior ao 
33% da alumna/a, do pai, nai tor/ra ou irmán/ao do alumno/a.

Cer ficación do grao de minusvalía.
(Consulta telemá ca en caso de autorizar se está expedida pola Xunta)

-4 ptos. (discapac. alumno/a).
-3 ptos.(discapac. proxenitores)
-1 pto.(discapac. irmáns)

Documentación a aportar obrigatoriamente en todas as solicitudes de admisión.

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando denegue a súa consulta.
b) Documento acredita vo do requisito da idade do alumno/a (DNI ou libro de familia ).
c) Documento acredita vo de estar en posesión de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educa vo ou etapa (para os centros adscritos non será preciso).
d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación  xudicial  ou divorcio , se é o caso.
Nota:  As solicitudes teñen que estar firmadas por ámbolos dous proxenitores / tores.

No caso de non autorizar o cruce de datos, deben acreditar documentalmente calquera criterio que desexen se lles bareme.
Culleredo , a 25 de febreiro 2021.


