
 
 

 

 

BOLSAS PARA BACHARELATO DO COLEXIO DIOCESANO SAN LORENZO 

BASES E DESCRICIÓN 

Co obxectivo de promover a excelencia académica e consolidar unha brillante traxectoria 

educativa, o Colexio Diocesano San Lorenzo presenta as Bolsas para BAC do Colexio 

Diocesano San Lorenzo, estas axudas están destinadas a favorecer o acceso a aqueles 

estudantes que destacan no seu expediente da ESO no curso previo á incorporación aos 

estudos de Bacharelato no noso centro. 

PRAZOS DE SOLICITUDE E PROCEDEMENTO 

Os alumnos que desexen solicitar a beca no Colexio Diocesano San Lorenzo deberán 

presentar a documentación antes do 30 de xuño de 2021. 

Unha vez publicada a lista de beneficiarios, establecerase un prazo de dous días hábiles 

para a formalización da matrícula.  

Para presentar a solicitude é necesario cubrir o formulario que se pode descargar da web 

(www.colegiodiocesanosanlorenzo.org) ou solicitalo e entregalo na portería do colexio, 

xunto co resto da documentación, no prazo indicado. 

REQUISITOS XERAIS E INFORMACIÓN PARA NOVOS ESTUDANTES DE ADMISIÓN 

2021-2022 

• Para optar a esta bolsa é necesario ter superadas todas as materias da ESO no curso 

2020-2021 na convocatoria ordinaria de 2021. 

• Valoraranse os expedientes académicos que teñan unha nota media superior a 9. 

• A concesión da BOLSA PARA BACHARELATO DO COLEXIO DIOCESANO SAN 

LORENZO pódese aproveitar durante os dous cursos académicos correspondentes ao 

primeiro e segundo curso do Bacharelato. 

• Para poder desfrutar no segundo ano da axuda, o alumno deberá promocionar ao 

segundo curso do Bacharelato, mantendo a media de 9 no expediente académico. 

• No caso de que o estudante beneficiario da bolsa solicite o cambio de centro antes de 

rematar o curso académico, deberá devolver o importe correspondente ao momento do 

desfrute da mesma. 

• A bolsa tamén a poden solicitar os candidatos que cursen 2.º de Bacharelato no curso 

2021-2022, neste caso o beneficio da bolsa será dun curso académico. 



 
 

• A bolsa cubrirá o importe correspondente ás taxas mensuais de matrícula do 

bacharelato (380 euros ao mes), excluíndo outros servizos e actividades ofrecidos polo 

centro. 

• Concederanse un total de tres bolsas. 

• A lista de beneficiarios publicarase por orde descendente de puntuación. 

• Todos aqueles candidatos que non lograron ser beneficiarios da bolsa pasarán a formar 

parte dunha lista de espera que se elaborará por orde descendente de puntuación. 

• Para a concesión definitiva, cómpre que os beneficiarios sigan os pasos de matrícula 

establecidos polo Colexio Diocesano San Lorenzo para todos os alumnos do centro. Se a 

matrícula non se formaliza no prazo establecido, as bolsas vacantes outorgaranse a 

aqueles candidatos que estivesen na lista de espera por rigorosa orde de puntuación. 

• A lista de solicitude e a lista de espera de concesión de bolsas elaboraranse en función 

dos requisitos académicos e económicos familiares unha vez cumpridos os requisitos 

xerais anteriormente expostos. 

• A dirección do Colexio Diocesano San Lorenzo resérvase o dereito de deixar nula a 

concesión das devanditas bolsas. 

• Para o cálculo da puntuación económica cómpre presentar a declaración da renta de 

todos os membros computables da unidade familiar. 

• Unha vez calculadas as puntuacións dos requisitos académicos e económicos, 

publicarase a lista de solicitantes ordenados de maior a menor puntuación. 

• No caso de presentarse máis solicitudes que as bolsas ofertadas, elaborarase a lista de 

espera dos solicitantes, ordenada de maior a menor puntuación. 

• Outra documentación obrigatoria que se debe achegar na solicitude: 

• DNI do solicitante. 

• DNI do pai, nai ou titor legal do solicitante. 
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