
 
 
 

 

CRITERIOS DE BAREMACION 
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

2019/2020 
 
 
 
 
 

Existencia de irmás ou irmáns no centro - Certificado do centro- 

Por unha irmá/n matriculado no centro 8 puntos 

Polo segunda e seguintes irmás ou irmáns matriculados no centro 2 puntos por cada un 

Por ser traballador/a do propio centro - Certificado do centro- 3 puntos 

Por proximidade do domicilio familiar ao centro - Padrón municipal- 

Se o domicilio familiar se atopa na área de influencia do centro 6 puntos 

Se o domicilio familiar se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do centro 3 puntos 

Se o domicilio familiar se atopa noutras áreas O puntos 

Pola proximidade do lugar de traballo ao centro - Certificado empresa + nómina ou contrato- 

Lugar de traballo da proxenitora, proxenitor ou titares, situado dentro da área de 
influencia do centro 

4 puntos 

Lugar de traballo da proxenitora, proxenitor ou titares, situado nas áreas limítrofes á área 
de influencia do centro 

2 puntos 

Lugar de traballo da proxenitora, proxenitor ou titares, situado noutras áreas O puntos 

Por condición de familia numerosa - Libro familia numerosa- 

Por familia numerosa de categoría especial 3 puntos 

Por familia numerosa de categoría xeral 2 puntos 

Por condición de familia monoparental - Libro de familia- Certificado da Dirección Xeral de familia 2 puntos 

Por renda per cápita da unidade familiar (Casiñas 415+435 da declaración do 2017) 

(valorada por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM))- 6.454,03 

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM 3 puntos 

Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces o IPREM 2 puntos 

Ingresos iguais ou superiores ao 0,75 veces o IPREM 1 punto 

Ingresos iguais ou superiores ao IPREM O puntos 

Por discapacidade - Certificado correspondente 

Da alumna ou alumno 4 puntos 

Dalgún dos proxenitores ou titares 3 puntos 

Dalgunha das irmás ou irmáns da alumna ou alumno 1 punto por cada un 

Por criterio complementario do centro: 

Fillo ou neto dun alumno  dun centro La Salle - Certificado do Colexio  

 

1 punto 

 

 


