
Nota informativa: 
 

 

Puntuación 
 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Irmáns/ás no centro 
Primeiro irmán:  8 puntos 
Segundo e seguintes: 2 puntos cada un. 
Máximo 14 puntos 

Proximidade do domicilio familiar 
Na área de influencia: 8 puntos 
En áreas limítrofes: 4 puntos 

Lugar de traballo do pai/nai/titor/acolledor 
Na área de influencia: 6 puntos 
En áreas limítrofes: 3 puntos 

Renda anual per cápita da unidade familiar 

Inferiores a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos 
Igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 
puntos 
Igual ou superior a 0,75 veces e inferior ao  IPREM:  
1 punto 
Igual ou superior ao IPREM: O puntos 

Proxenitor/titor/acolledor traballador do 
propio centro 

3 puntos, con independencia que traballen ambos 

Familia numerosa 
Categoría especial 3 puntos 
Categoría xeral 2 puntos 

Violencia de xénero 2 puntos 

Vítima terrorismo 2 puntos 

Irmáns nados nun parto múltiple 
8 puntos se son dous 
10 puntos se son máis de dous 

Discapacidade igual ou superior ao 33% ou 
percepción de pensión 

Do alumno/a: 4 puntos 
Dun pai, nai, titor, acolledor ou novo cónyuge ou persoa con 
relación análoga: 3 puntos  
Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles 

Condición de familia monoparental 2 puntos 
Criterio complementario do centro 1 punto 

 
CRITERIOS DE DESEMPATE por orde de aplicación. Artigo 9.3 do Decreto. 

 Maior puntuación por irmáns/ás  no centro 
 Maior puntuación por proximidade do domicilio familiar ao centro ou 

lugar de traballo da nai, pai ou titor traballando no centro 
 Maior puntuación por renda per cápita da unidade familiar 
 Pai, nai ou titor ou acolledor traballando no centro 
 Condición de familia numerosa 
 Irmáns nados en parto múltiple 
 Condición de familia monoparental 
 Maior puntuación por concorrencia de  discapacidade 
 Condición de vítima de violencia de xénero. 
 Condición de vítima de terrorismo. 
 Criterio establecido polo centro educativo 

 

 


