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Narón, a 7 de outubro de 2013 

 

D. VICTOR NOVO CARBALLEIRA, con DNI 32663350S, como Presidente do 

Consello Escolar do CPI do Feal, e en nome deste,  

 

EXPÓN: 

  

 A desconformidade manifesta cara ao baremo de preferencias para a 

adxudicación de prazas para o comedor escolar da Instrución 2/2013 do 14 de xuño 

sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 

2013 – 2014. Xa que: 

1.  Impide a posibilidade de que novos matriculados poidan facer uso do 

comedor, perpetuando a situación debido ao escaso número de prazas. 

2.  Debido ás características do noso centro, coa maior parte do alumnado 

transportado, e sen servizo de mediodía, esta preferencia despraza ás seguintes 

sen ningún sentido. 

3.  Ao figurar a incompatibilidade laboral como o último indicativo nas 

preferencias, desprázase a posibilidade de conciliación para un gran número de 

usuarios. 

 

Considerando os puntos anteriores, e con 74 solicitudes para 44 prazas, 

 

SOLICITA: 

 

1.  A revisión dos criterios de preferencia cara ao vindeiro curso, co ánimo 

de emendar as situacións descritas. 

2.  A ampliación temporal neste curso do número de prazas asignadas para 

facilitar o acceso ás familias máis desfavorecidas. 

3.  A ampliación definitiva de prazas asignadas no curso vindeiro debido ás 

nosas necesidades como centro, para facer do comedor un servizo efectivo cara 

ás familias. 

 

 

 

 

 

Asdo.: Víctor Novo Carballeira, Director do CPI do Feal. 
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