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CRITERIO PUNTUACIÓN 

Irmáns/ás no centro 
Primeiro irmán:  8 puntos 

Segundo e seguintes: 2 puntos cada un 

Traballador do propio centro 3 puntos, non acumulables por ambos proxenitores 

Proximidade do domicilio familiar 
Na área de influencia: 6 puntos 

En áreas limítrofes: 3 puntos 

Lugar de traballo do pai/nai/titor 
Na área de influencia: 4 puntos 

En áreas limítrofes: 2 puntos 

Renda anual per cápita da unidade familiar 

IPREM do 2016: 6.390,13€ (exluidas pagas 
extraordinarias) 

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 

Discapacidade igual o superior ao 33% 

Do alumno/a: 4 puntos 

Dun pai, nai, titor: 3 puntos  

Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles 

Pertenza a familia numerosa 
Categoría Especial: 3 puntos 

Categoría Xeral: 2 puntos 

Condición de familia monoparental 2 puntos 

Criterio complementario do Centro: 

- Ser fillo/a de exalumno/a do Centro Franciscanos- 

Coruña que realizara estudos oficiais no plan que lle 

correspondeu según idade. É preciso acreditar a súa 

escolaridade no Centro. 

 

1 punto 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE. Artigo 34º. 

 Maior puntuación por irmáns/ás matriculados  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 familar 

 Condición de familia numerosa 

 Condición de familia monoparental 

 Maior puntuación por concorrencia de  discapacidade 

 Criterio establecido polo centro. 

De manterse o empate resolverase polas catro letras extraídas no Sorteo público celebrado 

o 27 de febreiro, dúas letras de prioridade do primeiro apelido e dúas letras de prioridade do 

segundo apelido. No suposto de alumnado que careza de segundo apelido, o lugar deste 

será ocupado polo nome. O proceso está regulado no artigo 29º. 


