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Consello Escolar
Acordo do Consello Escolar do 19 de marzo de 2013.

Según establece a Orde do12 de marzo de 2013 liña i) os centros de ensino  de cara á 
admisión de alumnado “...poderán establecer un criterio complementario 
consistente en circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente...”, “Entre 
tales circunstancias, poderán considerar un dos criterios xerais que detalla esta 
orde, que se acreditará na forma que esta estabelece.”. 

Este Consello Escolar na súa sesión do 19 de marzo, acorda outorgar un punto 
complementario que se engadirá á puntuación total a todas as solicitudes que así o 
acrediten:

“Por proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de 
traballo dalgún dos pais ou titores legais:
1º  Se o domicilio familiar está na área de influencia do centro.
2º Se o lugar de traballo dos pais ou titores legais está na área de 
influencia do centro.”

Pasaron case 3 meses desde que o día 
26 de decembro saiu publicado no DOG 
o novo Decreto de Admisión de 
alumnado ata o 15 de marzo no que se 
publicita a Orde que o desenvolve e que 
posibilita o inicio do proceso de 
admisión.

Son varias as diferenzas que establece 
este novo Decreto que derroga 
integramente ao 2007 e que van ter 
repercusión no proceso que se inicia. 

A primeira é que o novo Decreto 
establece un sistema de baremación 
que  modi f i ca  as  pun tuac ións  
outorgadas aos distintos criterios 
xerais de admisión.

Dentro dos criterios xerais non se 
contempla como un único centro a 
efectos de admisión ao IES de 
adscrición aos efectos de otorgar 
puntuación ao novo alumnado cuxos 
irmáns xa  tiveran pasado ao IES.

En segundo lugar engade un elemento 
de debate nos centros de ensino referido 
ao outorgamento por parte destes dun 
punto a maiores, utilizable incluso 
como criterio de desempate.  Así, 
establece no seu artigo 9.3.i “Por 
criterios complementarios consistentes 
noutras circunstancias relevantes 
apreciadas xustificadamente polo 
órgano competente do centro, de 
acordo con criterios obxectivos, e que 
terán que facerse públicos polos 
centros con anterioridade ao inicio do 
proceso de admisión: 1 punto.”

Este apartado demandado polos 
titulares dos centros de ensino 
concertado, facilita a escolla selectiva 
de alumnado, incluso premiando 
circunstancias anteriores á da condición 
de centros sostidos con fondos públicos. 

Este punto, que pode chegar a ter un peso 
porcentual considerable segundo os 
casos, resulta determinante si a este 

criterio lle engadimos o da zonificación. 
As í ,  zona  ún ica  mai s  c r i t e r io  
complementario supoñen de por sí a 
escolla activa de alumnado, contraria a 
dereito nos centros sostidos con diñeiro 
público.

A Orde que desenvolve o Decreto do que 
estamos a falar, engade outra disxuntiva, 
pois dí que os centros “poderán” 
establecer un criterio complementario 
consistente en circunstancias relevantes 
apreciadas xustificadamente. Supón isto 
que o criterio complementario pode 
aplicarse ou non. 

De non aplicarse suporía tamén un 
agravio comparativo para solicitantes 
que non tiveran acadado praza e que 
chegarían á Comisión de Escolarización 
cun punto menos que aos que si lle lo 
tiveran outorgado.

Así pois tomando en consideración a 
posibilidade de outorgar o punto 
complementario, primar aquelas 
solicitudes que procedan de alumnado 
residente na zona de influencia ou que os 
seus pais ou titores teñan un posto de 
traballo na mesma parece unha opción de 
xustiza. Deste xeito estaremos a 
fortalecer as relacións do centro co seu 
contorno próximo, tanto coa veciñanza 
como con aquelas persoas que manteñen 
o seu labor profesional no mesmo, 
contribuindo ao seu desenvolvemento.
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