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1. Existencia de irmás/áns matriculadas/os no centro.                                                                                         

a. Por unha irmá ou irmán matriculada/o no centro. 

b. Polas/os seguintes. 

  

 

8  Puntos 

2 Puntos por cada 

unha/un 

2. Proximidade do centro educativo ao domicilio familiar ou ao lugar de 

traballo das/dos nais/pais ou titoras/es. 

Proximidade do domicilio familiar: 

a. Se se atopa na área de influencia do centro. 

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

Proximidade do lugar de traballo 

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

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

 

 

 

8 Puntos 

4 Puntos 

 

6 Puntos 

3 puntos 

3. Renda anual per cápita da unidade familiar 

a. Se é inferior a 0.5 veces o IPREM 

b. Se é igual ou superior a 0.5 e inferior a 0.75 veces o IPREM. 

c. Se é igual ou superior a 0.75 e inferior ao IPREM 

 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto 

4. Proxenitor, (titor, acolledor) traballadora do centro docente 

(Con independencia que traballen ambos) 

3 puntos 

5. Familia numerosa 

a. Por familia numerosa de categoría especial 

b. Por familia numerosa de categoría xeral 

 

3 puntos 

2 puntos 

6. Irmáns nados en parto múltiple 

a.   Dous 

b.   Máis de dous 

 

8 puntos 

10 puntos 

7. Condición de familia monoparental 2 puntos 

8. Discapacidade igual o superior ao 33 % 

a. Por discapacidade na alumna ou alumno. 

b. Por discapacidade de nai, pai, titora ou titor legal. 

c. Por discapacidade nalgunha irmá ou/nalgún irmán da alumna ou do 

alumno. 

 

4  puntos 

3  puntos 

 1  punto 

9. Por condición de vítima de violencia de xénero de calquera dos membros 

computables da unidade familiar 

2 puntos 

10. Por condición de vítima do terrorismo de calquera dos membros 

computables da unidade familiar 

2 puntos 

11. Criterio complementario do centro. 1 punto 

 

A Coruña, 17 de febreiro de 2022 

 


