
     

 

ADMISIÓNS 2022-23 

Criterios de admisión e a súa puntuación 

 (DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro 2022) 

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión:  24 de marzo ao 6 de abril.  

Cando o número de solicitude sexa superior ao de postos dispoñibles, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, para 

presentar, de forma presencial na secretaría do colexio, a documentación xustificativa dos criterios xerais de admisión 

alegados pola persoa solicitante. 

Non obstante, consultaranse de forma automática: 

- Domicilio fiscal, condición de familia numerosa e discapacidade recoñecida pola xunta de Galicia do alumnado, 

proxenitores, titores ou irmáns, cando non se opoñan expresamente na solicitude. 

- Renda per cápita dos membros computables da unidade familiar, cando se consinta expresamente na solicitude.   

          

CRITERIO PUNTUACIÓN 

  Irmán/á 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: 0 puntos 

  Proxenitor/titor/acolledor traballador do centro docente. 
3 puntos, con independencia que que 
traballen ambos. 

  Familia Numerosa. 
Categoría especial: 3 puntos  
Categoría xeral: 2 puntos 

  Vítima violencia 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% o percepción de pensión. 

Do alumno/a: 4 puntos 

Dun pai, nai, titor, acolledor ou novo 
cónxuxe 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:  
  Que o alumno/a solicitante teña unha relación de consanguinidade 
de ata Terceiro Grao cun exalumno/a da Institución Marista. 
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