
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLA DE AUTOBAREMACIÓN ( de cumprimento voluntario) 

*Para cubrir os datos de Renda nesta folla deberase ter en conta o 

índice  IPREM do ano 2013 que está cifrado en  6390,13€  anuais, con 

exclusión das pagas extraordinarias. 

Para a valoración da renta per cápita da unidade familiar, as 

persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á 

base impoñible no caso de declaración conxunta, ou a base impoñible de 

cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración 

individual. 

O cálculo farase sumando as casiñas 366 e 374 da Declaración da 

renda do exercicio 2013. 

Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade 

familiar no ano ao que corresponde a declaración do IRPF. 

No caso de non ter feita a Declaración da renda do exercicio 2013, 

deberase achegar unha certificación de haberes na Axencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 

NOTA IMPORTANTE: Deberán traer feitas as fotocopias 

da documentación que queiran xuntar, así como unha copia 

do impreso de admisión cumprimentado para o seu rexistro 

de entrada. 

 

 

 
 

 

NORMATIVA REGULADORA:  

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a 

admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que 

impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/ 

HORARIO DE DIRECCIÓN E SECRETARÍA PARA ATENCIÓN 
AO PÚBLICO ( no período de admisión): 
 
 

LUNS 

 

MARTES 

 

MÉRCORES 

 

XOVES 

 

VENRES 

9:00h-10:00h 

13:00h-14:00h 

 

9:00h-10:00h 

 

9:00h-10:00h 

13:00h-14:00h 

 

9:00h-10:00h 

13:00h-14:00h 

 

 

9:00h-10:00h 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/


 

 

1. Do 1 ao 20 de marzo ( o 20 é DÍA NON LECTIVO nos centros 

educativos) : presentación na Secretaría do Centro da solicitude 

de admisión (ANEXO II), que será facilitada gratuitamente no 

centro ou que pode descargarse na páxina web da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria ou na páxina web do centro- 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/ 

Esta solicitude SÓ SE PODERÁ PRESENTAR NUN ÚNICO CENTRO QUE SERÁ 

O SOLICITADO EN PRIMEIRO LUGAR 

A SOLICITUDE  irá acompañada da seguinte documentación: 

 Fotocopia do Libro de Familia (só a folla correspondente ao 

alumno/a) ou fotocopia do DNI do/a neno/a. (é necesaria a 

presentación dos orixinais) 

 Anexo II da solicitude de admisión (4 follas) asinada por calquera 

das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. 

 No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de 

ambas/os proxenito- ras/es, agás que a patria potestade estea 

atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.  

En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de 

admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo 

polo centro educativo. 

 

2. Do 25 de marzo ao 15 de abril: presentación da documentación 

xustificativa dos criterios de baremación alegados.  

 

PARA AXILIZAR OS TRÁMITES PRÉGASE QUE SE ACOMPAÑE A 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA NO MOMENTO DE FACER A 

SOLICITUDE ( é dicir, entre o 1 e o 20 de marzo) 

 

 

CRITERIOS BAREMABLES 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 

*EXISTENCIA DE IRMÁS OU 

IRMÁNS NO CENTRO 

 Certificado que se extenderá no centro no momento de entregar 

a solicitude. 

 

* DOMICILIO FAMILIAR 

 

Certificado de empadronamento da unidade familiar. NON SE 

ADMITEN VOLANTES ( deberá coincidir co domicilio fiscal). 

Expedido no 2015 e cunha antigüidade de residencia de 

alomenos 1 ano. 

 

* DOMICILIO  LABORAL 

 

Certificado de empresa 

 

* FAMILIA NUMEROSA 

 

Fotocopia  e orixinal do Título de familia numerosa. 

 

* DISCAPACIDADE (do alumno 

ou pai/nai/irmáns) 

 

Fotocopia e orixinal do certificado que acredite tal situación. 

 

* SITUACIÓN FAMILIAR 

(divorcio, separación, 

orfandade…) 

 

Fotocopia e orixinal da documentación correspondente que o 

acredite 

 

* SITUACIÓN SOCIAL 

DESFAVORECIDA 

 

Informe dos Servicios Sociais competentes 

                                    

                                  Calquera outra documentación acreditativa das 
circunstancias que se desexen alegar 
 

XUNTARASE TAMÉN  Fotocopia do Libro de Familia (só a folla 
correspondente ao alumno/a) ou fotocopia do DNI do/a neno/a. 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/

