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 1. Cuestións previas a ter en conta
Dende os centros deberase lanzar o baremo en todos os cursos nos que haxa máis solicitudes 
que vacantes (incluíndo neste concepto, o caso de que as vacantes sexan cero). As solicitudes 
a baremar serán as presentadas en prazo no centro (entre o día 1 de marzo e o día 20).

Lembrar que para ter en conta un criterio, debe estar marcado na solicitude (non é suficiente, 
por exemplo, no caso da renda da unidade familiar, só con autorizar a consulta), o que significa:

• Irmáns en centro: Deben constar os datos pertinentes

• Discapacidade: Débese indicar para quen se alega

• Por  proximidade (domicilio  ou  lugar  de  traballo),  débese  activar  o  recadro 
correspondente

• Familia numerosa: Debe constar escollido o tipo

• Renda:  Debe constar  a  Renda  da  familia  e  o  número  de  membros  da  unidade 
familiar

Polo tanto, non se terán en conta criterios non alegados (marcados) na solicitude.

 

Respecto das solicitudes presentadas fóra de prazo, grávanse a través do menú

Solicitudes – Fóra de prazo

Débense remitir  ás Xefaturas Territoriais,  unha vez gravadas,  posto que se encargarán nos 
citados servizos da súa tramitación posterior.  Porén, a este respecto recibirán instrución 
específica sobre como rexistralas na aplicación.

IMPORTANTE: Revisar  que  as  solicitudes  presentadas  en  prazo  se  atopan  correctamente 
cotexadas de cara ao baremo, e gravar na aplicación solicitudes presentadas fóra de prazo.

 2. Cálculo do baremo
Para  lanzar  o  cálculo  do  baremo, cos criterios  pertinentemente  marcados,  os  centros 
empregarán o menú:

Baremación – Admisión – Executar proceso

Unha vez accedan ao menú, ao premer en filtrar a aplicación debuxa unha matriz coa situación 
do centro.

Na columna Opcións distínguense:



•  Para ver a listaxe de solicitudes (cos datos aportados por cada familia. Para 
abrir os datos nunha nova lapela, debemos facelo co botón dereito do rato)

•  Lanzar o baremo por curso

•  Lanzar a asignación de prazas en caso de que sexa posible

•  Ver a lista de prazas asignadas. Nos cursos en que non se bareme sairán só as 
permanencias e reservas asignadas.

A propia aplicación pinta as iconas en función das circunstancias:

• Se hai suficientes vacantes para as solicitudes presentadas, debuxa a icona de asignar 

• Se hai solicitudes e as vacantes non son suficientes, debuxa a icona de lanzar baremo 

 

Pódese asignar curso a curso, premendo en   , ou conxuntamente para todos os  cursos, 
activando ao igual que antes os recadros e premendo no botón Asignar prazas.

IMPORTANTE: A aplicación valida os estados das solicitudes, é dicir, deben estar todas as que 
é  necesario  baremar  ou  asignar  en  estado  Revisada.  Se  hai  algunha  solicitude  en  estado 
Rexistrada non permite lanzar o baremo nin executar a asignación.

3. Revisión do baremo
Unha vez se lanza o baremo, as solicitudes pasan a estar en estado:

•Baremable: non houbo diferenzas entre os datos alegados e os servizos consultados

•Baremable con erros: houbo diferenzas entre os datos alegados e os servizos consultados.

Para ver a listaxe premer na icona  que agora aparece na pantalla á altura do curso do que 
se  calculou  o  baremo.  Pode  revisar  as  puntuacións  obtidas  para  cada  alumno ou  alumna, 
premendo na mesma icona. 

Ao pé da pantalla pode ver distintos botóns:

• Xerar informe: Elabora unha folla de cálculo na que se listan as solicitudes cos  baremos 
obtidos  automaticamente  e  revisados.  Inclúe  os  campos  dos  centros  de  orixe,  de  vir 
detallados na solicitude.

• Informe de erros: Folla de cálculo na que se listan por solicitude os erros atopados ao 
facer os cruces de datos de identidade, discapacidade, etc.

• Informe de erros (pdf): Informe en pdf coa información previa.



• Informe detallado baremo: No que se recolle a puntuación obtida, desgranada por criterio 
de baremo.

A pantalla de revisión está pensada de forma que indica o criterio alegado, a puntuación obtida  
automaticamente e a puntuación que, en caso de corrección, o centro asigna á solicitude polo 
criterio correspondente.

É obrigatorio cubrir o motivo de modificación, en caso de ter que variar algunha puntuación.

Feita a revisión da puntuación poden:

•Gardar a solicitude, que manterá o estado baremable ou baremable con erros.

•Validar a solicitude, que pasará a estar en estado baremada. Nótese que unha vez estea 
validada non será posible a súa corrección. 

Para  poder  asignar  prazas,  as  solicitudes,  de  ter  que  baremar,  terán  que  estar  en  estado 
baremada

IMPORTANTE: REVISAR A PUNTUACIÓN antes de gardar e validar a solicitude. 

4. Asignación de prazas
Lembrar:

• Se non é preciso calcular o baremo, para poder asignar as prazas, as solicitudes deben 
estar no estado Revisadas (listas para baremar).

• Se é preciso calcular o baremo, as solicitudes deben estar en estado Baremada.

Pode asignar as prazas:

• Curso a curso: A través do menú

Prazas – Asignación de prazas

Onde deberá escoller ensinanza e curso.

• Varios cursos a un tempo: A través do menú

Baremación – Admisión – Executar proceso

Nos centros con aulas mixtas, unha vez efectuada a asignación poderán indicar a aula mixta na 
que o alumnado vai ocupar posto, independentemente de que durante a parte de gravado de 
solicitudes xa rexistrara dita información.

Unha vez feita a asignación de prazas pode sacar as listaxes a través do menú:

Prazas – Asignación de prazas

Seleccionando ensinanza e curso pode premer nos seguintes botóns:

• Xerar informe: Hai  versión para folla  de cálculo e para pdf.  En ambos casos lista ao 
alumnado completo que obtén praza no centro no proceso de admisión.

• Informe detallado con Baremo de Solicitudes Admisión: Lista as solicitudes có seu baremo 
correspondente.



5. Prazos
Para esta parte do proceso:

• Listaxes provisionais: Deben publicarse antes do 25 de abril

• Listaxes definitivas: Deben publicarse antes do 15 de maio

6. Datos de Renda
No caso de ter que presentar a declaración da renda, as casiñas que se comproban son a 415  
(Base impoñible xeral) e máis a 435 (Base impoñible do aforro).

Como novidade, este ano a aplicación tamén fai a consulta dos datos de imputacións cando non 
existe declaración da renda, en caso de que consten na AEAT. O valor total das imputacións 
vinculadas  a  un  DNI  obtense  de  facer  a  diferenza  entre  os  valores  totais  asociados  aos  
rendementos e as retencións dos conceptos que se listan a continuación:

Rendementos Retencións e deducións
De traballo - Retribución Retencións dos rendementos de traballo
De contas bancarias Retencións  dos  rendementos  de  capital 

mobiliario
Outros  rendementos  do  capital  mobiliario  – 
retribución

Gastos  deducibles  dos  Rendementos  de 
traballo 

Implícitos do capital mobiliario Reducións  aplicables  aos  rendementos  de 
traballo 

De operacións de seguros Gastos  e  reducións  aplicables  a  outros 
rendementos explícitos do capital mobiliario 

Ventas  de  fondos  de  inversión  –  ganancia, 
perda

Retencións de ganancias

Ingresos de arrendamentos de inmobles Retencións de arrendamentos de inmobles

Deste  xeito,  se  para  unha  familia,  hai  ingresos  de  tres  membros,  dous  que  presentan 
declaración conxunta, e un que ten certificado de imputacións, a aplicación devolverá como 
renda total da familia o importe que resulta de sumar o valor das casiñas indicadas para a 
declaración dos dous membros  que fan a declaración conxunta,  xunto co balance final  do 
certificado de imputacións que hai para o terceiro membro.

7. Incidencias na UAC
Os centros que abrisen incidencia na UAC para as solicitudes de admisión, aínda non resolta,  
obterán resposta por parte da CEUFP o antes posible. 

É fundamental que toda incidencia sexa posta en coñecemento da UAC para a súa resolución 



por parte da Subdirección Xeral de Centros.

Igual que na fase de reserva, todas as incidencias deberanse canalizar a través da UAC, e as 
dúbidas  das  familias  serán  aclaradas  polos  centros  educativos,  nunca  pola  UAC,  que  só 
atenderá a centros en cuestións relativas de admisión.

8. Esquema dos estados

9. Información adicional
Pode acceder de novo aos contidos informativos en:

https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=1701

co contrasinal  de automatrícula  AdaleAOG (no caso de non estar  dados de alta),  logo de 
introducir o seu usuario e contrasinal de educación.

https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=1701

