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Baremo de aplicación ás solicitudes de admisión 

 

     FUNCIONAMENTO E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS 
 

 

BAREMO DE APLICACIÓN ÁS SOLICITUDES DE ADMISIÓN  

1. A selección das solicitudes efectuaranse en función da puntuación acadada segundo o 

baremo establecido no anexo I deste regulamento. Mediante este baremo avaliaranse 

os factores socio-familiares, laborais e económicos da unidade familiar. 

2. Entenderase por UNIDADE FAMILIAR a formada por cónxuxes non separados legalmente 

ou persoas con relación análoga de afectividade e máis:  

• Os fillos menores, con excepción dos que, con consentimento dos pais, vivan 

independentes destes. 

• Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade 

prorrogada ou rehabilitada. 

• Os fillos maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade superior ao 33 por 

cento. 

A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á 

situación existente a 31 de decembro do ano anterior. 

3. Entenderase como FAMILIA MONOPARENTAL a entendida como unidade familiar 

formada por unha única persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa cal 

manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que a outra parte proxenitora 

non contribúa economicamente ao seu sustento.  

4. Poderanse adxudicar prazas ás solicitudes relativas á media xornada. As persoas 

solicitantes desta media xornada non poderán variar o horario establecido na súa 

solicitude, salvo autorización da Escola. 

5. Para o cálculo da RPC (Renda Per Cápita), tomarase o importe dos ingresos totais da 

unidade familiar, que será o resultado da agregación da base impoñible xeral coa base 

impoñible do aforro, calculados segundo os criterios establecidos na normativa do 

imposto sobre a renda das persoas físicas. Este importe dividirase polo número de 

membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, 

incrementarase nun 0.8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar. 
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Baremo de aplicación ás solicitudes de admisión 

 

 
 
 
 
 

BAREMO 
1º.- SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 
1.1.-Por cada membro da unidade familiar. 2 puntos 
1..2.-Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea ao seu cargo. 1 punto 
1.3.-No caso de que o neno/a para o cal se solicite praza nacese nun parto múltiple. 1 punto 
1.4.- Por cada membro da unidade familiar, afectado por discapacidade, enfermidade 
que requira internamento periódico, alcoholismo ou drogadicción. 

2 puntos 

1.5.- Pola condición de familia monoparental. 3 puntos 
1.6.- No caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais. 6 puntos 
1.7.- Pola condición de familia numerosa. 3 puntos 
1.8.- Outras circunstancia familiares debidamente acreditadas. Ata 3 puntos 
 

2º.- SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR 
2.1.-Situación laboral de ocupación : 

• Nai........................................................................................................................................ 
• Pai…….................................................................................................................................. 

 
7 puntos 
7 puntos 

2..2.-Situación laboral de desemprego (1): 
• Nai……………………………………………………………………………………..................... 
• Pai……………………………………………………………………………………..................... 

 
2 puntos 
2 puntos 

2..2.-Persoas que desenvolvan e perciban o tramo de inserción (Risga): 
• Nai……………………………………………………………………………………..................... 
• Pai……………………………………………………………………………………..................... 

 
3 puntos 
3 puntos 

 

-(1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior 
ao de apertura de prazo de presentación de solicitudes, agás no caso de solicitudes presentadas fóra 
de prazo en que se valorará con efectos do día anterior ao da presentación. 
-No caso de familias monoparentais ou daquelas en que o neno ou nena conviva cun só proxenitor, 
adxudicaráselles a puntuación do epígrafe correspondente computado por dous. 
-Só se poderá obter puntuación por unha das epígrafes anteriores. 
 

3º.- SITUACIÓN ECONÓMICA 
RPC mensual da unidade familiar, referida o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente: 
Inferior ao 30 % do IPREM.......................................................................................................................... +4 puntos 
Entre o 30 % e inferior ao 50 % do IPREM……………….................................................................. +3 puntos 
Entre o 50 % e inferior ao 75 % do IPREM…………………………................................................... +2 puntos 
Entre o 75 % e inferior ao 100 % do IPREM……………………………................................................. +1 puntos 
Entre o 100 % e inferior ao 125 % do IPREM…………………………................................................ -1 puntos 
Entre o 125 % e inferior ao 150 % do IREM………………………….................................................. -2 puntos 
Entre o 150 % e o 200 % do IPREM……………………………………................................................ -3 puntos 
Superior ao 200 % do IPREM…………………………………………………........................................................ -4 puntos 

 

-No caso de obter igual puntuación, terán preferencia en primeiro lugar as solicitudes de xornada  
completa con servizo de comedor sobre as solicitudes de media xornada e, tras a aplicación deste 
criterio, daráselle prioridade á renda per cápita (RPC) máis baixa. 
-Para efectos desta orde, están a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no mesmo 
domicilio, teñen ingresos inferiores  ao IPREM vixente. 
-No caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais, adxudicarase a 
puntuación máxima nas epígrafes 2º e 3º do baremo. 
-No caso de familias monoparentais incrementarase nun 0.8 o número real de membros que 
compoñen a unidade familiar. 

ANEXO I 
 

As prazas adxudicaranse segundo os seguintes criterios preferentes: 
 

-A) Solicitudes de renovación de praza das/os nenas/os matriculados no curso anterior. 
-B) Solicitantes cunha/cun irmá/n con praza adxudicada (renovada ou de novo ingreso para o curso 
seguinte. 
-C) O resto de solicitudes adxudicaranse segundo a puntuación obtida pola aplicación do seguinte 
baremo: 


