Nota informativa:
1.- Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no
centro que solicite en primeiro lugar. A infracción determinará a
perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2.- O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se
presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo,
ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3.- O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta
solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia
á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de
admisión.

Puntuación
CRITERIO
Irmáns/ás no centro
Traballador do propio centro
Proximidade do domicilio familiar
Lugar de traballo do pai/nai/titor

Renda anual per cápita da unidade familiar

Discapacidade igual ou superior ao 33%
Pertenza a familia numerosa
Condición de familia monoparental
Criterio complementario do centro

PUNTUACIÓN
Primeiro irmán: 8 puntos
Segundo e seguintes: 2 puntos cada un
3 puntos, non acumulables por ambos proxenitores
Na área de influencia: 6 puntos
En áreas limítrofes: 3 puntos
Na área de influencia: 4 puntos
En áreas limítrofes: 2 puntos
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
Do alumno/a: 4 puntos
Dun pai, nai, titor: 3 puntos
Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles
Categoría Xeral: 2 puntos
Categoría Especial: 3 puntos
2 puntos
1 punto

CRITERIOS DE DESEMPATE. Artigo 29º.
 Maior puntuación por irmáns/ás no centro
 Pai, nai ou titor traballando no centro
 Maior puntuación por proximidade do domicilio familiar ao centro ou
lugar de traballo de nai, pai ou titor/a.
 Maior puntuación por renda per cápita da unidade familiar
 Condición de familia numerosa
 Condición de familia monoparental
 Maior puntuación por concorrencia de discapacidade
 Criterio establecido polo centro educativo

