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 CRITERIOS DE ADMISIÓN E PUNTUACIÓN 

 CRITERIO  PUNTUACIÓN  DOCUMENTACIÓN ACREDITADA 
 Irmáns no centro 
 Terán a mesma consideración que 
 os irmáns por natureza e adopción: 
 os fillos de calquera dos cónxuxes, 
 ou persoas unidas por análoga 
 relación de afec�vidade, sempre 
 que convivan na unidade familiar. 

 Primeiro irmán: 8 puntos  Fotocopia completa do libro ou libros 
 de familia ou, no caso das/os 
 menores en situación de 
 acollemento, mediante fotocopia da 
 resolución ditada pola Xefatura 
 Territorial da Consellería de Traballo e 
 Benestar. 

 Segundo e seguintes : 2 puntos 
 cada un. Máximo 14 puntos. 

 Traballador do propio centro  3 puntos  A acreditación deste criterio será 
 realizada polo propio centro, 
 incorporando ao expediente a 
 documentación que proceda. 

 Proximidade do domicilio 
 familiar 
 Non acumulables 

 Na área de influencia: 8 puntos  Cer�ficado do Padrón municipal no 
 que figuren todos os membros da 
 unidade familiar que conviven nel.  A 
 data de alta no concreto domicilio 
 deberá ter unha an�güidade mínima 
 dun ano respecto ao inicio do 
 procedemento de admisión, agás 
 circunstancias debidamente 
 xus�ficadas. 

 En áreas limítrofes: 4 puntos 

 Noutras áreas: 0 puntos 

 Lugar de traballo do 
 pai/nai/�tor 
 Non acumulables 

 Na área de influencia: 6 puntos  Traballadores por conta allea  : 
 Documento expedido polo 
 empregador/a e copia do contrato de 
 traballo. 
 Autónomos  : Alta censual inicial 
 perante a AEAT, con todas as 
 modificacións posteriores e altas na 
 Tesourería Xeral da Seguridade Social 
 no réxime correspondente. 
 Persoal ao servizo das 
 administracións públicas  : 
 Cer�ficación expedida pola xefatura 
 de persoal correspondente. 

 En áreas limítrofes: 3 puntos 
 Noutras áreas: 0 puntos 

 Por condición de familia 
 numerosa 

 Consultarase de forma 
 automá�ca 

 De Categoría Especial: 3 
 puntos 

 Fotocopia do �tulo oficial en vigor ou 
 do carné familiar galego expedidos 
 pola Consellería de Traballo e 
 Benestar ou copia da solicitude de 
 recoñecemento ou renovación. Neste 
 úl�mo caso, deberá achegar a 
 fotocopia do �tulo, da súa renovación 
 ou do carné, antes da resolución 
 defini�va da admisión no centro que 
 solicita en primeiro lugar. 

 De Categoría Xeral: 2 puntos 
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 Por condición de familia 
 monoparental 

 2 puntos  Cer�ficación de recoñecemento da 
 Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
 Dinamización Demográfica da 
 Consellería de Polí�ca Social, ou pola 
 autoridade competente doutras 
 administracións públicas  . 

 Renda per cápita da unidade 
 familiar  (*) 
 (Valorada por referencia ao 
 Indicador Público de Renda a 
 Efectos Múl�ples:  IPREM  ) 

 Consultarase de forma 
 automá�ca 

 Ingresos inferiores a 0,5 veces 
 o IPREM: 3 puntos 

 Autorización expresa para a 
 u�lización da información de carácter 
 tributario polos dous proxenitores 
 cónxuxes e, en caso de separación ou 
 divorcio, polo proxenitor co que 
 conviva o alumno solicitante. 

 Ingresos iguais ou superiores ó 
 0,5 e inferiores ó 0,75 veces o 
 IPREM: 2 puntos 
 Ingresos iguais ou superiores a 
 0,75 veces o IPREM: 1 punto 
 Ingresos iguais ou superiores 
 ao IPREM : 0 puntos 

 Discapacidade igual ou superior 
 o 33% 

 Consultarase de forma 
 automá�ca 

 Do alumno/a: 4 puntos  Cer�ficación do grao de minusvalía 
 expedida pola Consellería de Traballo 
 e Benestar ou, se é o caso, polo 
 órgano competente das 
 administracións públicas. 

 Do pai, nai, �tor: 3 puntos 
 cada un 
 Irmán ou irmá : 1 punto cada 
 un 

 Criterio complementario  Ser fillo/a de an�go/a 
 alumno/a do CPR San 
 Francisco ou de calquera outro 
 centro da nosa Fundación 
 educa�va: 1 punto 

 Fotocopia do Libro de Escolaridade, 
 Título de ESO ou cer�ficado das 
 Direccións de calquera dos nosos 
 centros da Fundación conforme a que 
 o pai/nai do solicitante es�vo 
 escolarizado, nun curso determinado, 
 nun dos respec�vos centros. 

 Ví�ma violencia de Xénero  2 puntos  A acreditación de este criterio farase 
 mediante sentencia condenatoria por 
 un delito de violencia de xénero, orde 
 de protección ou calquera outra 
 resolución xudicial que acorde una 
 medida cautelar a favor da ví�ma. 

 Ví�ma terrorismo  2 puntos  Cer�ficado de recoñecemento, da 
 Subdirección Xeral de Apoio a Ví�mas 
 do terrorismo. 

 Irmáns nados nun parto 
 múl�ple 
 No caso de irmás ou irmáns que 
 nacesen dun parto múl�ple, 
 outorgaráselle a cada unha/un 
 delas/deles a puntuación prevista 
 para unha irmá ou un irmán 
 matriculados no centro, sempre que 
 soliciten o mesmo centro e o 
 domicilio familiar estea na mesma 
 área de influencia do centro. 

 8 puntos se son dous 
 10 puntos se son máis de dous 

 Fotocopia completa do libro ou libros 
 de familia ou, no caso das/os 
 menores en situación de 
 acollemento, mediante fotocopia da 
 resolución ditada pola Xefatura 
 Territorial da Consellería de Traballo e 
 Benestar. 
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 “IPREM”  anual a aplicar =  6.778,80 €  (con exclusión  das pagas extraordinarias) 

 (*)  será  a  suma  das  casiñas,  da  declaración  da  renda  de  2021  ,  base  impoñible  xeral  (  casiña 

 435  )  +  base  impoñible  de  aforro  (  casiña  460  ),  dividido  entre  o  número  de  membros  da 

 unidade familiar referido ao 28/02/23 

 0 puntos:  igual o superior a 6.778,80 € 

 1 punto:  igual o superior a 5.084,10 € 

 2 puntos:  entre 3.389,40 € e 5.084,10 € 

 3 puntos:  inferior a  3.389,40 € 
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