Colexio Plurilingüe Compañía de María
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago, 21 de marzo 2019

INFORMACIÓN BAREMACIÓN
As familias que solicitaron praza para o vindeiro curso académico 2019/20, neste Centro nos cursos de:

3º e 5º Ed. Primaria
2º e 3º ESO
Deberán presentar documentación xustificativa dos criterios de puntuación na solicitude de admisión.
O prazo para entregar dita documentación é o seguinte:
Do 25 de marzo ao 5 de abril..



Información documentación sobre os criterios de baremación: por existir máis demanda que
oferta de prazas, a admisión rexerase polos seguintes criterios, presentando a documentación
acreditativa:
-

-

-

-

-

Irmáns no centro (Fotocopia completa do libro de familia e certificación do Centro)
Pais que traballen no centro. (Copia do contrato de traballo)
Proximidade do domicilio familiar, acreditar un ano de antigüedade e coincidir co domicilio fiscal
(certificado Padrón Municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar)
Proximidade do lugar de traballo:
* Por conta allea: (certificado da empresa máis contrato de traballo)
* Por conta propia: (alta censual inicial ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria e alta na Tesourería Xeral da Seguridade Social, coas súas modificacións)
* Persoal ao servizo das administracións públicas: Certificación expedida pola
xefatura de persoal correspondente.
Domicilio fiscal e Renda per cápita da unidade familiar do exercicio 2017 de non existir
autorización expresa para a utilización da información de carácter tributario polos dous
proxenitores cónxuxes.
Discapacidade (Certificación do grao de minusvalía expedido pola Consellería de Traballo e
Benestar, ou polo órgano competente das administracións públicas) de non autorizar a consulta
de datos.
Familia numerosa (Fotocopia do Título oficial) de non autorizar a consulta de datos.
Familia monoparental (Certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade
competente doutras administracións públicas).
Criterio complementario (Certificación de ser antigo/a alumno/a do Colexio da Compañía de
María no que realizou os seus estudios).
Teranse en conta para a consideración de familia numerosa os artigos 10 e 11 e familia
monoparental o artigo 13 que determina a Lei 3/2011, do 30 de xuño de 2011.

Toda a documentación deberá ser orixinal. Tamén pode ser copia que se cotexará no Centro sempre que se
presente co orixinal.
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