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INFORME DO CONSELLO ESCOLAR DO CPI SAN SADURNIÑO SOBRE A REVISIÓN 
DAS RECLAMACIÓNS Á BAREMACIÓN EN 4º DE INFANTIL

O consello escolar do CPI San Sadurniño reunido o xoves 23 de maio aproba a lista definitiva 
de  admitidos  sen  modificacións  con respecto  á  provisional.  Sen embargo,  tras  revisar  as  catro 
reclamacións presentadas acorda aceptar a correspondente á alumna Laura Fernández Blanco, polos 
seguintes motivos:

1) A zona de influencia do centro non estaba determinada por xefatura territorial no inicio do 
proceso  de  admisión.  Polo  tanto,  o  centro  informou  aos  pais  en  base  ao  recollido  no 
proxecto educativo de centro. Neste documento consta Doso como zona de influencia en 
todas as etapas educativas.

2) Tanto a lista provisional como a definitiva foron elaboradas en base á información aportada 
pola  inspección  educativa,  unha  vez  rematado  o  prazo  de  presentación  de  solicitudes, 
relativa ás zonas de influencia do concello de Narón na que se recolle que aos alumnos de 
Doso lles  corresponde Pedroso  na  etapa  infantil.  Este  cambio  non foi  consensuado coa 
comunidade educativa nin co concello de San Sadurniño.

3) Atendendo a este cambio os alumnos de Doso foron baremados con 3 puntos por zona 
limítrofe. Isto levou a baremar á alumna Laura Fernández Blanco con só 3 puntos quedando 
no posto 26 da lista.

4) Por outro lado, consideramos que a orde non se axusta á realidade dun concello rural cun 
único  centro  onde  por  lóxica  deberían  ser  escolarizados  todos  os  alumnos  da  zona  de 
influencia. O feito de baremar podería implicar que alumnos da zona non foran admitidos.
De feito, se este consello escolar decidise outorgalle os 6 puntos a todos os alumnos de Doso 
tal e como se recolle no noso PEC quedaría fóra un alumno do concello de San Sadurniño.

O  consello  escolar  estima  que  non  ten  a  capacidade  de  atender  axeitadamente  esta 
reclamación e debe ser presentada ante o órgano competente.

As outras tres reclamacións foron desestimadas por non ter alegados os puntos reclamados na 
solicitude de admisión.

Este consello escolar, sen embargo, entende que os pais da alumna Lía Couce Martínez sí 
teñen relación familiar e laboral estable co concello de San Sadurniño. En base a esta relación e á 
necesidade de conciliar vida familiar e laboral sería aconsellable a súa escolarización neste centro.

San Sadurniño, 23 de maio de 2013

Aprobado por unanimidade polo consello escolar do CPI San Sadurniño


