
 
                  

 

BOLSAS BAC COLEXIO SAN LORENZO 
BASES E DESCRICIÓN 

 
Co obxectivo de fomentar a excelencia académica e consolidar unha traxectoria 

formativa brillante, o Colexio San Lorenzo presenta as Bolsas BAC do Colexio 
San Lorenzo, estas axudas pretenden favorecer o acceso a aqueles alumnos 

que destaquen no seu expediente da ESO no curso previo á súa incorporación 

aos estudos de BAC no noso colexio. 

 

INFORMACIÓN XERAL 
 
As BOLSAS  BAC COLEXIO SAN LORENZO son un total de tres e poderanse 

gozar durante os dous anos académicos correspondentes ao primeiro e segundo 

curso de bacharelato. Estas axudas tamén as poderán solicitar aqueles 

candidatos que cursen 2° de bacharelato no curso 2022-2023, nese caso o goce 

da bolsa será dun ano académico. 

 

No caso de que o/a alumno/a beneficiario/a de a bolsa solicite o cambio de centro 

antes de que finalice o curso académico deberá devolver o importe 

correspondente ao tempo de goce da mesma. 

 

Respecto do importe da bolsa, esta cobre a parte correspondente ás 

mensualidades de matrícula académica do bacharelato (390 euros mensuais) 

quedando excluídos os demais servizos e actividades que oferta o centro, así 

como o custo do seguro ou de matrícula. 

 



 
                  

 

Todos aqueles candidatos que non conseguisen ser beneficiarios da bolsa 

pasarán a formar parte dunha lista de espera que se elaborará en orde 

decrecente de puntuación. 

 

Só poderán realizar a solicitude aquel alumno/a que recibise confirmación do 

Colexio sobre a súa admisión ao mesmo. 

 

Os seminaristas menores ou aqueles alumnos que solicitasen a súa 

incorporación ao Seminario durante o bacharelato non poderán optar a esta 

bolsa. 

 

A dirección do Colexio San Lorenzo resérvase o dereito para deixar deserta a 

concesión das devanditas bolsas. 

 
REQUISITOS ACADÉMICOS 
 

Para optar a esta bolsa requírese ter aprobadas todas as materias da ESO no 

curso 2021-2022 en convocatoria ordinaria de 2022. Ademais, valoraranse á 

alza os expedientes académicos que teñan notas medias por encima de nove. 

 

Para poder gozar do segundo ano da axuda o alumno deberá promocionar ao 

segundo curso do bacharelato mantendo a media de nove no expediente 

académico. 

 
REQUISITOS ECONÓMICOS 
 

Para o cálculo da puntuación económica será necesario presentar a declaración 

da renda de todos os membros computables da unidade familiar. 



 
                  

 

Unha vez calculadas as puntuacións dos requisitos académicos e económicos 

publicarase a lista dos solicitantes ordenada de maior a menor puntuación. 

 
PUNTUACIÓN 
 

A puntuación final obtense da suma de puntos obtidos nos distintos apartados 

multiplicado polas porcentaxes de cada apartado (requisitos académicos 75% e 

requisitos económicos 25%). Existen puntos adicionais que se sumarán ao total 

obtido da suma anterior. 

 

 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS PUNTUACIÓN 

de 9 a 9,09  1 punto 

de 9,1 a 9,19 2 puntos 

de 9,2 a 9,29 3 puntos 

de 9,3 a 9,39 4 puntos 

de 9,4 a 9,49 5 puntos 

de 9,5 a 9,59 6 puntos 

de 9,6 a 9,69 7 puntos 

de 9,7 a 9,79 8 puntos 

de 9,8 a 9,89 9 puntos 

de 9,9 a 9,99 10 puntos 

10 11 puntos 



 
                  

 

 

REQUISITOS ECONÓMICOS PUNTUACIÓN 

Umbral 3: 
• Familias de un membro: 14.112 € 
• Familias de dous membros: 24.089 € 
• Familias de tres membros: 32.697 € 
• Familias de catro membros: 38.831 € 
• Familias de cinco membros: 43.402 € 
• Familias de seis membros: 46.853 € 
• Familias de sete membros: 50.267 € 
• Familias de oito membros: 53.665 € 

1 punto 

Umbral 2: 
• Familias de un membro: 13.236 € 
• Familias de dous membros: 22.594 € 
• Familias de tres membros: 30.668 € 
• Familias de catro membros: 36.421 € 
• Familias de cinco membros: 40.708 € 
• Familias de seis membros: 43.945 € 
• Familias de sete membros: 47.146 € 
• Familias de oito membros: 50.333 € 

2 puntos 

Umbral 1: 
• Familias de un membro: 8.422 € 
• Familias de dous membros: 12.632 € 
• Familias de tres membros: 16.843 € 
• Familias de catro membros: 21.054 € 
• Familias de cinco membros: 24.423 € 
• Familias de seis membros: 27.791 € 
• Familias de sete membros: 31.160 € 
• Familias de oito membros: 34.529 € 

3 puntos 

 

 

 

 



 
                  

 

PUNTOS ADICIONAIS PUNTUACIÓN 

Haber recibido o bautismo 2 puntos 

Ter un ou máis irmáns estudando no Colexio  2 puntos 

Haber cursado polo menos dous cursos da 
ESO no Colexio 

2 puntos 

 
PLAZOS DE SOLICITUDE 
 
Os alumnos que desexen solicitar a bolsa no Colexio San Lorenzo deberán 

presentar a documentación desde o 1 de abril ao 30 de xuño de 2022. 

 

O día 4 de xullo farase pública a resolución definitiva de beneficiarios, colocados 

na lista por orde descendente de puntuación, xunto con aqueles alumnos que 

formen parte da lista de espera, ordenados de maior a menor puntuación. Entón, 

establecerase un prazo de dous días hábiles para a formalización da matrícula. 

 

PROCEDEMENTO 
 

Para a presentación da solicitude é necesario cumprimentar o impreso que se 

pode descargar da web (www.colegiosanlorenzo.org) ou ben solicitalo en 

portería do colexio. Unha vez cumprimentado deberá entregarse na portería do 

colexio, xunto co resto de documentación, no prazo indicado máis arriba. 

 

Para a concesión definitiva será necesario que os beneficiarios sigan os pasos 

de matrícula que desde o Colexio San Lorenzo establécense para todos os 

alumnos do centro. En caso de non formalizarse a matrícula no pazo establecido 



 
                  

 

procederase a conceder as bolsas vacantes a aqueles candidatos que quedasen 

en lista de espera por rigorosa orde de puntuación. 

 

Documentación obrigatoria que se ha de achegar xunto coa solicitude: 

• DNI do solicitante 

• DNI do pai, nai e/ou titor legal do solicitante 

• Libro de familia ou certificado de convivencia 

• Declaración da renda do ano 2021 de todos os membros computables 

da unidade familiar 

• Se non houbese declaración da renda, deberá presentar borrador da 

renda ou certificado de ingresos 

• Certificado de bautismo, se o recibiu 

• Certificación académica do/da solicitante 


