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1. INTRODUCIÓN 

 

O Consello Escolar Municipal de Moaña proponse con este informe dar cumprimento ao 

artigo 18, apartado 2 da Lei 3/1986 de Consellos Escolares de Galicia, ao artigo 27.2. do 

Decreto 44/1988 polo que se regulan os Consellos Escolares Municipais así como ao artigo 20 

dos seus propio Regulamento (BOP do 4/03/2016).

 

Tal como establece a normativa citada, este

CEMM e posteriormente será enviado

Consello Escolar Territorial, e ao Consello Escolar de Galicia.

 

2. OS CENTROS DE ENSINO EN MOAÑA

 

O ensino público moañés conta 

 

• Unha Escola Infantil 0-3 da rede “A galiña azul”

• Dúas Escolas de Educación Infantil 3

• Sete Colexios Públicos de Educación Infantil e Primaria

Abelendo, CEIP de Quintela, CEIP da Sear

Domaio). 

• Dous Institutos de Educación Secundaria

imparte Educación Secundaria Obrigatoria (ordinaria e de Adultos), Bacharelato 

(Científico Tecnolóxico e de Humanidades e C

Electricidade e Electrónica e de Fabricación e Montaxe)

• CS de Administración e finanzas

Xestión Administrativa, CM Mecanizado, CM Instalacións elect

automáticas, CM de Atletismo e Ensino Básico de Iniciación para adultos.

 

Esta ampla rede de centros está espallada por todo o c

servizo educativo a toda a veciñanza. 

Está xestionada e mantida por diferentes 

 

- Escola Infantil de Moaña: Persoal, xestión e dotación a cargo do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar. Conservación, mantemento e vixilancia a cargo do 

Concello de Moaña. 

- EEI e CEIP: Persoal, xestión e dotación a cargo da Consellería de Educación, que é 

tamén a titular dos centros e asume as obras estruturais que se realicen neles. 

Conservación, mantemento

- IES: Nestes centros a competencia comple
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O Consello Escolar Municipal de Moaña proponse con este informe dar cumprimento ao 

o 2 da Lei 3/1986 de Consellos Escolares de Galicia, ao artigo 27.2. do 

polo que se regulan os Consellos Escolares Municipais así como ao artigo 20 

(BOP do 4/03/2016). 

Tal como establece a normativa citada, este informe será sometido a aprobación do Pleno do 

CEMM e posteriormente será enviado, para o seu coñecemento, á Corporación M

Consello Escolar Territorial, e ao Consello Escolar de Galicia. 

OS CENTROS DE ENSINO EN MOAÑA 

és conta con: 

3 da rede “A galiña azul”. 

úas Escolas de Educación Infantil 3-6 (EEI O Con e EEI de Verducedo)

de Educación Infantil e Primaria (CEIP de Tirán, CEIP de 

Abelendo, CEIP de Quintela, CEIP da Seara, CEIP de Reibón, CEIP da Guía e CEIP de 

Institutos de Educación Secundaria (IES As Barxas e IES Paralaia) nos que se 

imparte Educación Secundaria Obrigatoria (ordinaria e de Adultos), Bacharelato 

(Científico Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais), FP Básica (de 

Electricidade e Electrónica e de Fabricación e Montaxe) e os seguinte Ciclos de FP: 

e finanzas, CS Sistemas electrotécnicas e automáticas, CM 

Xestión Administrativa, CM Mecanizado, CM Instalacións electrotécnicas e 

automáticas, CM de Atletismo e Ensino Básico de Iniciación para adultos.

está espallada por todo o concello para facilitar o acceso ao 

zo educativo a toda a veciñanza.  

stá xestionada e mantida por diferentes administracións públicas do seguinte xeito:

Escola Infantil de Moaña: Persoal, xestión e dotación a cargo do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar. Conservación, mantemento e vixilancia a cargo do 

tión e dotación a cargo da Consellería de Educación, que é 

tamén a titular dos centros e asume as obras estruturais que se realicen neles. 

Conservación, mantemento, limpeza e vixilancia a cargo do Concello de Moaña.

a competencia completa é da Consellería de Educación.

 

O Consello Escolar Municipal de Moaña proponse con este informe dar cumprimento ao 

o 2 da Lei 3/1986 de Consellos Escolares de Galicia, ao artigo 27.2. do 

polo que se regulan os Consellos Escolares Municipais así como ao artigo 20 

informe será sometido a aprobación do Pleno do 

ción Municipal, ao 

6 (EEI O Con e EEI de Verducedo). 

(CEIP de Tirán, CEIP de 

CEIP da Guía e CEIP de 

(IES As Barxas e IES Paralaia) nos que se 

imparte Educación Secundaria Obrigatoria (ordinaria e de Adultos), Bacharelato 

iencias Sociais), FP Básica (de 

os seguinte Ciclos de FP:  

Sistemas electrotécnicas e automáticas, CM 

rotécnicas e 

automáticas, CM de Atletismo e Ensino Básico de Iniciación para adultos. 

oncello para facilitar o acceso ao 

administracións públicas do seguinte xeito: 

Escola Infantil de Moaña: Persoal, xestión e dotación a cargo do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar. Conservación, mantemento e vixilancia a cargo do 

tión e dotación a cargo da Consellería de Educación, que é 

tamén a titular dos centros e asume as obras estruturais que se realicen neles. 

e vixilancia a cargo do Concello de Moaña. 

ta é da Consellería de Educación. 



 

 

 

 

3. DATOS DE MATRÍCULA E PROMOCIÓN

 

Alumnado escolarizado nos centros de ensino 

 

 1º EI 

EI de Moaña 8 

 

 

 4º EI 5º EI 6º EI

EEI de Verducedo 14 5 15

EEI do Con 9 13 16

CEIP de Tirán 19 22 13

CEIP de Abelendo 7 16 7

CEIP de Quintela 14 15 17

CEIP de Seara 22 15 22

CEIP de Reibón 28 28 47

CEIP da Guía 16 7 13

CEIP de Domaio 18 19 24

TOTAL 147 140 174

 

 

 1º ESO 2º ESO 

 Matri-
cula 

Promo
ciona 

Matri-
cula 

Promo
ciona

IES As Barxas 78 88,5% 111 83,5%

IES A Paralaia 85 90,6% 61 85,2%

TOTAL 163 89,6% 172 84,1%
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DATOS DE MATRÍCULA E PROMOCIÓN 

Alumnado escolarizado nos centros de ensino públicos de Moaña no curso 2015/16

2º EI 3º EI 

12 20 

6º EI 1ºP 2ºP 3ºP 4ºP 5ºP 6ºP

15      

16      

13 24 25 20 12 14 13

7 9 20 16 14 20 8

17 24 15 24 22 19 12

22 35 25 22 25 28 34

47 68 64 58 61 70 65

13 19 10 12 12 12 21

24 21 15 17 16 12 17

174 200 174 169 162 175 170

 3º ESO 4º ESO 1º Bach 
Promo
ciona 

Matri-
cula 

Promo
ciona 

Matri-
cula 

Promo
ciona 

Matri-
cula 

Promo
ciona 

83,5% 108 78,3% 68 87,9% 70 88,4% 

85,2% 55 80% 53 81,1% 38 71,1% 

84,1% 163 78,9% 121 84,9% 108 77,6% 

 

de Moaña no curso 2015/16 

6ºP TOTAL 
Promo-

ciona  

 34 100% 

 38 100% 

13 162 100% 

8 117 98,3% 

12 162 98,8% 

34 228 99,1% 

65 489 98,6% 

21 122 95,9% 

17 159 98,1% 

170 1511  

2º Bach 
TOTAL Matri-

cula 
Promo
ciona 

55 86,8% 490 

30 73,3% 322 

85 81,9% 812 



 

 

 

Alumnado de Formación Profesional no IES A Paralaia:

CURSO 

1º CS ADMON  

2º CS ADMON 

1º FP BÁSICA FAB.MON

2º FP BÁSICA FAB.MON

2º FP BÁSICA ELECTR.

1º CM ELECTR. 

2º CM  ELECTR. 

1º CM MECANIZADO

2º CM MECANIZADO

1º CS ELECTR. 

2º CS ELECTR. 

1ºCM ADM. 

2º CM ADM. 

 

Alumnado de ESO de adultos e Ensino Básico de Iniciación:

ESO ADULTOS. 1º

ESO ADULTOS. 2º

ESO ADULTOS. 3º

ESO ADULTOS. 4º

EBI 1º 

EBI 2º 

 

4. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

 

Seguindo un modelo de ensino inclusivo, nos centros de ensino de Moaña conviven 

estudantes con diferentes trastornos, discapacidades, ou outras necesidades educativas 

especiais. Este alumnado recibe unha atención personalizada por parte dos departamentos de 

orientación dos diferentes centros.

 

Alumnado con necesidades educativas especiais

 

 

EEI de Verducedo 0 

EEI do Con 4 

CEIP de Tirán 19 

CEIP de Abelendo 35 

CEIP de Quintela 15 

CEIP de Seara 30 
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Alumnado de Formación Profesional no IES A Paralaia: 

Matriculado Promociona 

16 12 – 75.00% 

17 17 -77.27% 

1º FP BÁSICA FAB.MON 8 6 – 75.00% 

2º FP BÁSICA FAB.MON 11 7 – 63.63% 

2º FP BÁSICA ELECTR. 3 2 – 66.66% 

9 3 – 37.50% 

20 9 – 45.00% 

1º CM MECANIZADO 15 12 – 80.00% 

2º CM MECANIZADO 15 9 – 60.00% 

13 10 – 76.92% 

8 6 – 75.00% 

11 7 – 63.63% 

2 1 – 50.0% 

Alumnado de ESO de adultos e Ensino Básico de Iniciación: 

ESO ADULTOS. 1º 7  

ESO ADULTOS. 2º 9  

ESO ADULTOS. 3º 36  

ESO ADULTOS. 4º 36 17 – 47.22% 

20  

20  

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Seguindo un modelo de ensino inclusivo, nos centros de ensino de Moaña conviven 

con diferentes trastornos, discapacidades, ou outras necesidades educativas 

especiais. Este alumnado recibe unha atención personalizada por parte dos departamentos de 

orientación dos diferentes centros. 

Alumnado con necesidades educativas especiais no curso 2015/16 

CEIP de Reibón 54 

CEIP da Guía 8 

CEIP de Domaio 27 

IES As Barxas 40 

IES A Paralaia 88 

TOTAL 320 

 

Seguindo un modelo de ensino inclusivo, nos centros de ensino de Moaña conviven 

con diferentes trastornos, discapacidades, ou outras necesidades educativas 

especiais. Este alumnado recibe unha atención personalizada por parte dos departamentos de 



 

 

 

4. Prazas de profesorado 

 

No inicio do curso 2015/16 o Concello de Moaña

para trasladarlle certas circunstancias que xustificaban a dotación de máis prazas de 

profesorado en algúns centros de ensino do concello:

 

- Trasladou o seu coñecemento do importante incremento do alumnado con necesidades 

educativas especiais no CEIP de Seara

profesorado específico para a correcta atención educativa deste alumnado.

 

- Trasladou a constatación constatou que na 

cumpre a Orde do 12 de agosto do 2010 polo que se e

de traballo docentes en educación infantil, primaria e educación especial. Concretamente 

cada un destes centros educativos contan unicamente con tres mestras coa especialidade de 

Educación Infantil cando na devandita 

Igualmente a Orde recolle un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo na 

EEI de Verducedo e neste curso o horario desta especialista será só de dúas xornadas neste 

centro. 

 

SOLICITUDE enviada o 10 de setembro de 2015

 

Un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo para a EEI de Verducedo, tal 

como indica a Orde do 12 de agosto de 2010.

 

Un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo para o CEIP da Seara para 

atender as necesidades expostas.

 

Un/unha especialista máis de Educación Infantil  para a EEI de Verducedo, tal como indica a 

Orde do 12 de agosto de 2010. 

 

Un/unha especialista máis de Educación Infantil para o CEIP de Abelendo, tal como indica a 

Orde do 12 de agosto de 2010. 
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Concello de Moaña dirixiuse á Xefatura Territorial de Pontevedra 

ladarlle certas circunstancias que xustificaban a dotación de máis prazas de 

profesorado en algúns centros de ensino do concello: 

coñecemento do importante incremento do alumnado con necesidades 

CEIP de Seara, incrementándose polo tanto a necesidade de 

profesorado específico para a correcta atención educativa deste alumnado.

constatou que na EEI de Verducedo e no CEIP de Abelendo

Orde do 12 de agosto do 2010 polo que se establece o número de unidades e postos 

de traballo docentes en educación infantil, primaria e educación especial. Concretamente 

cada un destes centros educativos contan unicamente con tres mestras coa especialidade de 

Educación Infantil cando na devandita orde se recollen catro mestras con esta especialidade. 

Igualmente a Orde recolle un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo na 

EEI de Verducedo e neste curso o horario desta especialista será só de dúas xornadas neste 

enviada o 10 de setembro de 2015 

Un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo para a EEI de Verducedo, tal 

como indica a Orde do 12 de agosto de 2010. 

Un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo para o CEIP da Seara para 

atender as necesidades expostas. 

Un/unha especialista máis de Educación Infantil  para a EEI de Verducedo, tal como indica a 

 

Un/unha especialista máis de Educación Infantil para o CEIP de Abelendo, tal como indica a 

 

 

dirixiuse á Xefatura Territorial de Pontevedra 

ladarlle certas circunstancias que xustificaban a dotación de máis prazas de 

coñecemento do importante incremento do alumnado con necesidades 

rementándose polo tanto a necesidade de 

profesorado específico para a correcta atención educativa deste alumnado. 

CEIP de Abelendo non se 

stablece o número de unidades e postos 

de traballo docentes en educación infantil, primaria e educación especial. Concretamente 

cada un destes centros educativos contan unicamente con tres mestras coa especialidade de 

orde se recollen catro mestras con esta especialidade. 

Igualmente a Orde recolle un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo na 

EEI de Verducedo e neste curso o horario desta especialista será só de dúas xornadas neste 

Un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo para a EEI de Verducedo, tal 

Un/unha especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo para o CEIP da Seara para 

Un/unha especialista máis de Educación Infantil  para a EEI de Verducedo, tal como indica a 

Un/unha especialista máis de Educación Infantil para o CEIP de Abelendo, tal como indica a 



 

 

 

6. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS.

 

a. Plan Madruga 

 

A Consellería de Educación garante os servizos complementarios de transporte escolar (para 

alumnado con vivenda a máis de 2 km do centro de ensino) e comedor escolar a todo 

alumnado de Moaña do 2º ciclo de Educación Infantil e de Educación Primaria.

Ademais diso, o Concello de Moaña, a Federación de ANPAS Arco da Vella e a ANPA O Picoto 

(Domaio), a través de Convenios de Colaboración, garanten un servizo de Plan Madruga a 

todas as familias de Moaña desde as 7:30h ata a hora de inicio da actividade lectiva nos 

propios centro educativos. 

Este servizo ofrécese en todos os centros educativos de Moaña en condicións de igualdade 

permitindo, grazas á xestión da Federación de ANPAS,

naqueles centros nos que resulta rendible o servizo con aqueles outros nos que é deficitario, 

de tal xeito que ningún alumno ou alumna destes centros se vexa discriminadaen función do 

centro no que estuda. 

En virtude dos Convenios asinados, os prezos que pagan

• Prezo xeral: 28€ por persoa usuaria ao mes. (agás xu

• Prezo reducido 1 (2 irmáns): 25

serán 19€) 

• Prezo reducido 2 (3 ou máis irmáns): 20

que serán 15€) 

• Usuario/a esporádico/a: 3

 

O Concello de Moaña asume o 100% do prezo do servizo para aquelas persoas que, previa 

certificación dos Servizos Sociais do Concello, non teñan garantidas as necesidades básicas no 

seu fogar de non acudir ao Plan Madruga.

 

USUARIOS/AS POR COLEXIO AO LONGO DO ANO:
 

Centro xaneiro 
fixos eventuais fixos

CEIP A Guía  3 2 

EEI O Con  5 0 

CEIP Quintela  1 2 

CEIP Reibón  3 3 

CEIP Seara  13 4 15

CEIP Tirán  2 4 

EEI Verducedo  6 2 

CEIP Domaio 9 15 10
TOTAL 42 32 45
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SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. 

A Consellería de Educación garante os servizos complementarios de transporte escolar (para 

alumnado con vivenda a máis de 2 km do centro de ensino) e comedor escolar a todo 

Moaña do 2º ciclo de Educación Infantil e de Educación Primaria.

Ademais diso, o Concello de Moaña, a Federación de ANPAS Arco da Vella e a ANPA O Picoto 

(Domaio), a través de Convenios de Colaboración, garanten un servizo de Plan Madruga a 

as de Moaña desde as 7:30h ata a hora de inicio da actividade lectiva nos 

Este servizo ofrécese en todos os centros educativos de Moaña en condicións de igualdade 

, grazas á xestión da Federación de ANPAS, unha redistribución dos ingresos 

naqueles centros nos que resulta rendible o servizo con aqueles outros nos que é deficitario, 

de tal xeito que ningún alumno ou alumna destes centros se vexa discriminadaen función do 

dos, os prezos que pagan as persoas usuarias son os seguintes:

€ por persoa usuaria ao mes. (agás xuño e setembro que serán 21

Prezo reducido 1 (2 irmáns): 25€ por cada irmán ao mes. (agás xuño e setembro que 

Prezo reducido 2 (3 ou máis irmáns): 20€ por cada irmán ao mes. (agás xu

Usuario/a esporádico/a: 3€ por cada día. 

o 100% do prezo do servizo para aquelas persoas que, previa 

certificación dos Servizos Sociais do Concello, non teñan garantidas as necesidades básicas no 

on acudir ao Plan Madruga. 

USUARIOS/AS POR COLEXIO AO LONGO DO ANO: 

febreiro marzo abril maio
fixos eventuais fixos eventuais fixos eventuais fixos 

3 2 4 1 4 3 3 

3 0 4 1 4 1 4 

1 3 1 2 1 1 1 

4 1 3 4 3 4 3 

15 3 15 4 15 5 15 

3 4 3 7 3 5 3 

6 2 5 0 5 3 5 

10 13 7 14 11 17 8 

45 28 42 33 46 39 42 

 

A Consellería de Educación garante os servizos complementarios de transporte escolar (para 

alumnado con vivenda a máis de 2 km do centro de ensino) e comedor escolar a todo 

Moaña do 2º ciclo de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

Ademais diso, o Concello de Moaña, a Federación de ANPAS Arco da Vella e a ANPA O Picoto 

(Domaio), a través de Convenios de Colaboración, garanten un servizo de Plan Madruga a 

as de Moaña desde as 7:30h ata a hora de inicio da actividade lectiva nos 

Este servizo ofrécese en todos os centros educativos de Moaña en condicións de igualdade 

bución dos ingresos 

naqueles centros nos que resulta rendible o servizo con aqueles outros nos que é deficitario, 

de tal xeito que ningún alumno ou alumna destes centros se vexa discriminadaen función do 

as persoas usuarias son os seguintes: 

ño e setembro que serán 21€) 

ño e setembro que 

€ por cada irmán ao mes. (agás xuño e setembro 

o 100% do prezo do servizo para aquelas persoas que, previa 

certificación dos Servizos Sociais do Concello, non teñan garantidas as necesidades básicas no 

maio xuño 
eventuais fixos eventuais 

0 3 0 

2 4 0 

1 1 0 

2 3 1 

2 15 2 

4 2 1 

3 6 2 

18   

32 34 6 



 

 

 

7.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 

a. APRENDE MOAÑA e outras actividades promovidas polo Concello

 

O Concello de Moaña considera que as actividades complementarias 

desenvolvidas durante o horario lectivo respondendo a obxectivos curriculares

formación integral do alumnado e enriquecen o propio ensino, dotándoo de maior calidade.

 

Por iso o Concello propúxose durante o curso 2015/16 desenvolver un programa específico d

actividades complementarias (APRENDE MOAÑA) e apoiar outras iniciativas que xurdiron ao 

longo do curso. 

 

Este programa, presentado no Consello Escolar Municipal de inicio de curso (8/10/15) ten 

como obxectivo que todas e todos os escolares coñezan e poña

próximo. 

Buscamos unha identificación orgullosa do estudantado moañés co seu concello a través do 

coñecemento da nosa historia e tradicións, das nosas principais actividades económicas, dos 

nosos recursos naturais e dos propi

 

Moitos dos contidos que se tratarán nestas actividades aparecen nos currículos das diferentes 

materias. As actividades permitiron desenvolvelos de forma contextualizada e en relación coa 

vida diaria do alumnado. 

 

A programación desenvolveuse grazas ao traballo voluntario das persoas que conduciron as 

actividades, veciñas e veciños de Moaña expertos no seu ámbito que non dubidaron en 

colaborar desinteresadamente co Concello e os centros educativos para difu

coñecementos. Todas e todos ficamos agradecidos pola súa xenerosidade.

 

A titora ou o titor de cada grupo tivo tamén un papel fundamental no desenvolvemento das 

actividades, tanto na preparación previa da mesma na aula como na colaboración dur

seu desenvolvemento. 

 

A avaliación foi moi positiva en todas elas.

 

No seguinte cadro poden verse as datas nas que se desenvolveron as 66 actividades do 

programa APRENDE MOAÑA durante o curso 2015/16.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

e outras actividades promovidas polo Concello 

O Concello de Moaña considera que as actividades complementarias -accións non lectivas 

urante o horario lectivo respondendo a obxectivos curriculares

formación integral do alumnado e enriquecen o propio ensino, dotándoo de maior calidade.

Por iso o Concello propúxose durante o curso 2015/16 desenvolver un programa específico d

actividades complementarias (APRENDE MOAÑA) e apoiar outras iniciativas que xurdiron ao 

Este programa, presentado no Consello Escolar Municipal de inicio de curso (8/10/15) ten 

que todas e todos os escolares coñezan e poñan en valor o seu contorno máis 

Buscamos unha identificación orgullosa do estudantado moañés co seu concello a través do 

coñecemento da nosa historia e tradicións, das nosas principais actividades económicas, dos 

nosos recursos naturais e dos propios servizos que ofrece a administración municipal.

Moitos dos contidos que se tratarán nestas actividades aparecen nos currículos das diferentes 

materias. As actividades permitiron desenvolvelos de forma contextualizada e en relación coa 

A programación desenvolveuse grazas ao traballo voluntario das persoas que conduciron as 

actividades, veciñas e veciños de Moaña expertos no seu ámbito que non dubidaron en 

colaborar desinteresadamente co Concello e os centros educativos para difu

coñecementos. Todas e todos ficamos agradecidos pola súa xenerosidade. 

A titora ou o titor de cada grupo tivo tamén un papel fundamental no desenvolvemento das 

actividades, tanto na preparación previa da mesma na aula como na colaboración dur

A avaliación foi moi positiva en todas elas. 

No seguinte cadro poden verse as datas nas que se desenvolveron as 66 actividades do 

programa APRENDE MOAÑA durante o curso 2015/16. 

 

accións non lectivas 

urante o horario lectivo respondendo a obxectivos curriculares- contribúen á 

formación integral do alumnado e enriquecen o propio ensino, dotándoo de maior calidade. 

Por iso o Concello propúxose durante o curso 2015/16 desenvolver un programa específico de 

actividades complementarias (APRENDE MOAÑA) e apoiar outras iniciativas que xurdiron ao 

Este programa, presentado no Consello Escolar Municipal de inicio de curso (8/10/15) ten 

n en valor o seu contorno máis 

Buscamos unha identificación orgullosa do estudantado moañés co seu concello a través do 

coñecemento da nosa historia e tradicións, das nosas principais actividades económicas, dos 

os servizos que ofrece a administración municipal. 

Moitos dos contidos que se tratarán nestas actividades aparecen nos currículos das diferentes 

materias. As actividades permitiron desenvolvelos de forma contextualizada e en relación coa 

A programación desenvolveuse grazas ao traballo voluntario das persoas que conduciron as 

actividades, veciñas e veciños de Moaña expertos no seu ámbito que non dubidaron en 

colaborar desinteresadamente co Concello e os centros educativos para difundir os seus 

 

A titora ou o titor de cada grupo tivo tamén un papel fundamental no desenvolvemento das 

actividades, tanto na preparación previa da mesma na aula como na colaboración durante o 

No seguinte cadro poden verse as datas nas que se desenvolveron as 66 actividades do 



 

 

 

Actividade CEIP de Tirán 
CEIP 

Abelendo 

Visita á ludoteca municipal 
(Educación infantil) 

15/12/16 25/01/16 

Conto Musical 
“As Fabas Máxicas” 
(Educación Infantil, 1º e 2º) 

1/06/16 1/06/16 

Visita á Escola de Música 
Tradicional (1º primaria)  

23/11/15 

Día da árbore (2º primaria) 

Os monumentos de Moaña 
(3º primaria) 

16/02/16 28/04/16 

O Concello: organización e 
funcións (4º primaria)   

Descubrindo o bosque de 
ribeira (5º primaria) 

1ª 1/03/16 
2ª 4/05/16 

1ª 3/03/16 
2ª 26/04/16 

O Ciclo da Auga (5º primaria) 
  

Cogomelos de Moaña e Galicia 
(6º primaria) 

4/11/15 3/11/15 

Actividade 

O Marisque o a pé en Moaña (1º ESO) 

A arte románica en Moaña (2º ESO) 

Moaña no século pasado: fotografías históricas comentadas (3º E

Toponimia do Concello de Moaña (4º ESO) 
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CEIP Quintela CEIP Seara CEIP Reibón CEIP A Guía CEIP Domaio 

15/02/16 29/02/16 
7/03/16 

14/03/16 
31/3/16 

 

1/06/16 1/06/16 1/06/16 2/06/16 2/06/16 

14/12/15 16/03/16 25/01/16 01/02/16 22/02/16 

08/03/16 

23/02/16 11/03/16 
 

19/11/15 19/11/15 

16/02/16 03/02/16 18/01/16 30/05/2016 7/03/16 

 
1ª 8/03/16 
2ª 3/05/16 

1ª 10/03/16 
1ª 15/03/16 
2ª 24, 25 e 
26/05/16 

 
1ª 31/03/16 
2ª 3/06/16 

 
10/05/16 

 
11/05/16 

 

29/10/15 28/10/15 22/10/15 21/10/15 16/10/15 

IES As Barxas IES Paralaia 

8/04/16 9/04/16 

6 /4/16 11/4/16 

Moaña no século pasado: fotografías históricas comentadas (3º ESO) 15/04/16 20/4/16 

21 e 22/01/16 Febreiro de 2016 

EEI de 
Verducedo 

EEI O Con 
EI A Galiña 

Azul 

4/12/15 9/05/16 25/04/16 

2/06/16 2/06/16  

  
 

  
 

  
 

  
 

   

  
 

  
 



 

 

 

Desde a Concellería de Ensino, en colaboración con outras áreas do Concello, promovéronse 
ou subvencionáronse outras 22 actividades complementarias para o alumna
longo do curso 2015/16: 
 

- 20/01/16: Obra de teatro 

alumnado de Domaio, Tirán e Quintela (2 buses) para asistir á representación 

organizada pola Ed. Galaxia no IES As Barxas.

 

- 29/01/16: Día da Paz. Actividades diante do Concello en colaboración coa Concellería 

de Benestar Social e os centros de ensino.

 

- Cursos de Seguridade Viaria

o 29/02/16 EEI de Verducedo.

o 1/03/16 EEI O Con

o 3e4/03/16 CEIP Seara

o 4a8/04/16 CEIP Reibón

 

- Obradoiros para construción de trampas contra a 

coa Concellería de Medio Ambiente e a Asociación Galega de Apicultores. Impartiu o 

apicultor Fran Ogando. 

o 23/02/16 Tirán 

o 1/03/16 Quintela  

o 15/03 Seara 

o  29/03/16 Abelendo

 

- 31/03/16 Actuación do monologuista 

colaboración coa Concellería de Normalización Lingüística e os EDLG dos institutos.

 

- 1/04/16: Día mundial de concentración sobre o autismo

Concello en colaboración coa Concellería de Benestar Social, os centros de ensino e a 

Asociación Autismo Morrazo.

 

- 8/05/16: Cross escolar de Tirán

Concellería de Deporte. 

 

- 18/05/16: Intervención colectiva en homenaxe a Manuel María

Moaña nos parques e paseos máis próximos a cada centro con motivo da celebración 

das Letras Galegas. En colaboración coa Concellería de Cultura.
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Desde a Concellería de Ensino, en colaboración con outras áreas do Concello, promovéronse 
ou subvencionáronse outras 22 actividades complementarias para o alumna

20/01/16: Obra de teatro Espantallo Amigo. O Concello pagou 4 autobuses para 

alumnado de Domaio, Tirán e Quintela (2 buses) para asistir á representación 

organizada pola Ed. Galaxia no IES As Barxas. 

. Actividades diante do Concello en colaboración coa Concellería 

de Benestar Social e os centros de ensino. 

Seguridade Viaria en colaboración coa Concellería de Mobilidade e a DGT:

29/02/16 EEI de Verducedo. 

1/03/16 EEI O Con 

Seara 

4a8/04/16 CEIP Reibón 

Obradoiros para construción de trampas contra a Avespa velutina. En colaboración 

coa Concellería de Medio Ambiente e a Asociación Galega de Apicultores. Impartiu o 

 

 

1/03/16 Quintela   

29/03/16 Abelendo 

31/03/16 Actuación do monologuista Quico Cadaval nos IES das Barxas e Paralaia. En 

colaboración coa Concellería de Normalización Lingüística e os EDLG dos institutos.

Día mundial de concentración sobre o autismo. Actividades diante do 

Concello en colaboración coa Concellería de Benestar Social, os centros de ensino e a 

Asociación Autismo Morrazo. 

Cross escolar de Tirán. Organizado pola ANPA de Tirán en colaboración coa 

 

nción colectiva en homenaxe a Manuel María de todos os CEIP de 

Moaña nos parques e paseos máis próximos a cada centro con motivo da celebración 

das Letras Galegas. En colaboración coa Concellería de Cultura. 

 

Desde a Concellería de Ensino, en colaboración con outras áreas do Concello, promovéronse 
ou subvencionáronse outras 22 actividades complementarias para o alumnado de Moaña ao 

. O Concello pagou 4 autobuses para 

alumnado de Domaio, Tirán e Quintela (2 buses) para asistir á representación 

. Actividades diante do Concello en colaboración coa Concellería 

en colaboración coa Concellería de Mobilidade e a DGT: 

. En colaboración 

coa Concellería de Medio Ambiente e a Asociación Galega de Apicultores. Impartiu o 

nos IES das Barxas e Paralaia. En 

colaboración coa Concellería de Normalización Lingüística e os EDLG dos institutos. 

dades diante do 

Concello en colaboración coa Concellería de Benestar Social, os centros de ensino e a 

. Organizado pola ANPA de Tirán en colaboración coa 

de todos os CEIP de 

Moaña nos parques e paseos máis próximos a cada centro con motivo da celebración 



 

 

 

- desde o 19/05/16 ata o 30/05/16: Presentació
do Caderno editado pola Agrupación Cultural Nós
de Manuel Anxo Méndez Fraguas en 9 centros de ensino. Distribución de exemplares 
do caderno entre o alumnado.
 

- 29/05/16: Cross escolar de 

colaboración coa Concellería de Deporte.

 

- 29/05/16: Andaina solidaria do IES Paralaia

Benestar Social. 

 

- 30/05/16: Correlingua en Cangas

CEIP de Tirán, Abelendo, Quintela, Seara e Domaio.

 

- 11/06/16: Olimpíadas Escolares

e Club de Atletismo Samertolameu en colaboración coa Concellería de Deporte.

 

- 9/06/16: Día mundial dos océanos

investigación na que participou alumnado de todos os CEIP de Moaña.
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desde o 19/05/16 ata o 30/05/16: Presentación do audiovisual sobre Manule María
Caderno editado pola Agrupación Cultural Nós en colaboración co Concello a cargo 

de Manuel Anxo Méndez Fraguas en 9 centros de ensino. Distribución de exemplares 
do caderno entre o alumnado. 

Cross escolar de Domaio. Organizado pola ANPA de Domaio en 

colaboración coa Concellería de Deporte. 

Andaina solidaria do IES Paralaia, na que colaborou a Concellería de 

Correlingua en Cangas. O concello pagou 5 autobuses para o alumna

CEIP de Tirán, Abelendo, Quintela, Seara e Domaio. 

Olimpíadas Escolares. Organizadas pola Federación de ANPAS Arco da Vella 

e Club de Atletismo Samertolameu en colaboración coa Concellería de Deporte.

Día mundial dos océanos. En colaboración co Campus do Mar. Actividade de 

investigación na que participou alumnado de todos os CEIP de Moaña.

 

audiovisual sobre Manule María e 
en colaboración co Concello a cargo 

de Manuel Anxo Méndez Fraguas en 9 centros de ensino. Distribución de exemplares 

. Organizado pola ANPA de Domaio en 

, na que colaborou a Concellería de 

. O concello pagou 5 autobuses para o alumnado dos 

anizadas pola Federación de ANPAS Arco da Vella 

e Club de Atletismo Samertolameu en colaboración coa Concellería de Deporte. 

colaboración co Campus do Mar. Actividade de 

investigación na que participou alumnado de todos os CEIP de Moaña. 



 

 

 

b. Actividades complementarias e extraescolares promovidas por cada centro educativo

 

ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL DO CON

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

     LUNS: DANCING  (aprox. 12 alumnos/as)

     MÉRCORES: FÚTBOL (aprox. 12 alumnos/as)

     VENRES: MÚSICA (aprox. 10 alumnos/as)

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Ao longo do curso fixemos varias saídas ao teatro

de Cangas (Teatro en Inglés cos coles de Moaña, e Actuación O Rei León). Tamén fomos á Ludoteca e a obra 

musical da Escola de música ( recollido no programa 

en horario de mañá e tarde . 

Tamén fixemos unha visita á correos.

En canto a outras actividades complemetarias

     -almorzo coas familias (abreuse o centro media hora antes do seu horario habitual para que alumnado e 

familias fixeran un almorzo conxunto no centro), dentro do plan de 

dende hai varios cursos. Esta actividade lévase a cabo dende hai varios cursos e ten moi boa acollida por parte de 

toda a comunidade educativa. 

     -fixemos obradoiros internivel abertos ás familias

apuntando para participar nas actividades programadas, (todos os venres)

     -ademáis houbo varias  visitas/actuacións no centro

Comparsas de entroido,...(déixome a algún/ha por ahí...)

 
ADEMAISempezouse a levar a cabo no patio un 

repetimos este curso). 

 

ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE VERDUCEDO

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Cociña 

Inglés 

Taekwondo 

Baile 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Saída a Chan de Arquiña 

Saída á ludoteca 

Samaín 

Magosto 

Teatro en Vigo 

Día da Paz 

Entroido 
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b. Actividades complementarias e extraescolares promovidas por cada centro educativo

ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL DO CON 

(aprox. 12 alumnos/as) 

(aprox. 12 alumnos/as) 

(aprox. 10 alumnos/as) 

 

saídas ao teatro (Vigo, fundación Abanca), fomos tamén a 

de Cangas (Teatro en Inglés cos coles de Moaña, e Actuación O Rei León). Tamén fomos á Ludoteca e a obra 

musical da Escola de música ( recollido no programa Aprende Moaña). Fixemos unha excursión de fin de curso

á correos. 

outras actividades complemetarias programadas no centro fixemos: 

(abreuse o centro media hora antes do seu horario habitual para que alumnado e 

morzo conxunto no centro), dentro do plan de Alimentación Saúdable

dende hai varios cursos. Esta actividade lévase a cabo dende hai varios cursos e ten moi boa acollida por parte de 

internivel abertos ás familias onde as familias do alumnado que quixeran se foron 

apuntando para participar nas actividades programadas, (todos os venres) 

visitas/actuacións no centro: BANTA, Miguel Sotelo, Moañesa de música e d

Comparsas de entroido,...(déixome a algún/ha por ahí...) 

mpezouse a levar a cabo no patio un obradoiro de psicolingüística, ( con moi bos resultados, polo que 

ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE VERDUCEDO 

Teatro en Cangas 

Semana da prensa 

Letras Galegas 

Conto musical na Escola de Música e visita 

a Reibón 

Excursión ao Acuario do Grove.

 

b. Actividades complementarias e extraescolares promovidas por cada centro educativo 

tamén a 2 obras ao Auditorio 

de Cangas (Teatro en Inglés cos coles de Moaña, e Actuación O Rei León). Tamén fomos á Ludoteca e a obra 

excursión de fin de curso 

(abreuse o centro media hora antes do seu horario habitual para que alumnado e 

Alimentación Saúdable, que levamos a cabo 

dende hai varios cursos. Esta actividade lévase a cabo dende hai varios cursos e ten moi boa acollida por parte de 

onde as familias do alumnado que quixeran se foron 

: BANTA, Miguel Sotelo, Moañesa de música e danza, 

( con moi bos resultados, polo que 

 

Conto musical na Escola de Música e visita 

Excursión ao Acuario do Grove. 



 

 

 

CEIP DE ABELENDO 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

• Día da Constitución 
• Día da Muller Traballadora 
• Día do Medio Ambiente 
• Samaín, con exposición de calacús e doces de medo.  Ambientación do centro.
• Magosto, con xogos no patio para os cales viñeron  avós e avoas do centro. Xogamos á chave, ao 

aro, a encestar castañas... 
• Nadal: O último día de curso fixemos un festival na  biblioteca de centro. Cada clase interpretou un 

baile ou canción para tódolos seus com
Ademáis, enviouse á casa unha nota para que cada familia decorara unha estrela para colgar no 
corredor da entrada. Tamén levaron un corazón. Na estrela debían escribir algún suceso 
importante que pasara no ano en curso e no corazón un desexo para
Con todo isto, decorouse a entrada do  centro.

• Día da Paz: A semana anterior  realizáronse obradoiros de cociña cos nenos e fixéronse unhas 
galletas que logo se venderon na praza do concello. Os cartos recaudados foron destinados a 
ACNUR. 
Tamén se fixo unha charla e proxección sobre o conflicto sirio e, o mesmo  día da Paz, recitamos o 
pema de Machado"Caminante no hay camino" e decoramos os corredores do colexio con pegadas 
con frases de paz. Logo bailamos todos xuntos e fixeron por grupo
de mans. 

• Entroido 
• Día do Libro 
• Festival na Pascua: Fixéronse uns obradoiros para decorar ovos e facer coroas de flores.

Logo plantamos un bulbo cun desexo, para que medrara. 
Merendamos roscón con chocolate. 
Fixemos un circuito de xogos todos os nenos do cole xuntos, no que ían conseguindo partes dun 
mapa  que os levaba ata os ovos de pascua.

• Día dos Maios: Todos xuntos no patio escoitamos música e fixemos un maio tradicional.
Ao finalizar os nenos de cuarto cantaron unha ca
cole. 

• Día dos Avós 
• Festival Fin de Curso: Cada  clase escenificou unha canción ou baile e os nenos/as de cuarto 

fixeron un teatro. Graduáronse os nenos/as de Infantil e tamén os de Sexto de E. Primaira.
• Saída Fin de Curso ao Grobe e a Illa da Toxa
• Teatros e actividades ofrecidas pola Afundación Abanca.
 
ADEMAIS no curso 2015/16 desenvolvéronse as seguintes actividades:
 

• CONTRATO PROGRAMA (proa)
• PROXECTO VOZ NATURA: APRENDEMOS TRABALLANDO NO XARDÍN E NO HORT
• FOMENTO DO USO DA LINGUA GALEGA: 
- “Comprometéndonos”
- “Palabras máxicas”.  
- “Arrolos de Artístas”.  
- “Galeguizando”.  
- “DecorARTE”.  

• PRENSA NA ESCOLA 
• CAMPAÑA DE ANIMACIÓN Á LECTURA
• SEMANA  DAS  LETRAS   GALEGAS:
- CORRELINGUA 
- XXII CROSS DAS LETRAS GALEGAS

• ACTIVIDADES COMÚNS DO CENTRO
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

, con exposición de calacús e doces de medo.  Ambientación do centro.
, con xogos no patio para os cales viñeron  avós e avoas do centro. Xogamos á chave, ao 

: O último día de curso fixemos un festival na  biblioteca de centro. Cada clase interpretou un 
baile ou canción para tódolos seus compañeiros. 
Ademáis, enviouse á casa unha nota para que cada familia decorara unha estrela para colgar no 
corredor da entrada. Tamén levaron un corazón. Na estrela debían escribir algún suceso 
importante que pasara no ano en curso e no corazón un desexo para o ano que comeza.
Con todo isto, decorouse a entrada do  centro. 

: A semana anterior  realizáronse obradoiros de cociña cos nenos e fixéronse unhas 
galletas que logo se venderon na praza do concello. Os cartos recaudados foron destinados a 

Tamén se fixo unha charla e proxección sobre o conflicto sirio e, o mesmo  día da Paz, recitamos o 
pema de Machado"Caminante no hay camino" e decoramos os corredores do colexio con pegadas 
con frases de paz. Logo bailamos todos xuntos e fixeron por grupos unha composición con siluetas 

: Fixéronse uns obradoiros para decorar ovos e facer coroas de flores.
Logo plantamos un bulbo cun desexo, para que medrara.  
Merendamos roscón con chocolate.  

uito de xogos todos os nenos do cole xuntos, no que ían conseguindo partes dun 
mapa  que os levaba ata os ovos de pascua. 

Todos xuntos no patio escoitamos música e fixemos un maio tradicional.
Ao finalizar os nenos de cuarto cantaron unha canción tradicional dos maios, inventada para todo o 

Cada  clase escenificou unha canción ou baile e os nenos/as de cuarto 
fixeron un teatro. Graduáronse os nenos/as de Infantil e tamén os de Sexto de E. Primaira.

ao Grobe e a Illa da Toxa 
ofrecidas pola Afundación Abanca. 

no curso 2015/16 desenvolvéronse as seguintes actividades: 

CONTRATO PROGRAMA (proa) 
PROXECTO VOZ NATURA: APRENDEMOS TRABALLANDO NO XARDÍN E NO HORT
FOMENTO DO USO DA LINGUA GALEGA:  

 

 

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN Á LECTURA 
SEMANA  DAS  LETRAS   GALEGAS: 

XXII CROSS DAS LETRAS GALEGAS 
VIDADES COMÚNS DO CENTRO 

 

, con exposición de calacús e doces de medo.  Ambientación do centro. 
, con xogos no patio para os cales viñeron  avós e avoas do centro. Xogamos á chave, ao 

: O último día de curso fixemos un festival na  biblioteca de centro. Cada clase interpretou un 

Ademáis, enviouse á casa unha nota para que cada familia decorara unha estrela para colgar no 
corredor da entrada. Tamén levaron un corazón. Na estrela debían escribir algún suceso 

o ano que comeza. 

: A semana anterior  realizáronse obradoiros de cociña cos nenos e fixéronse unhas 
galletas que logo se venderon na praza do concello. Os cartos recaudados foron destinados a 

Tamén se fixo unha charla e proxección sobre o conflicto sirio e, o mesmo  día da Paz, recitamos o 
pema de Machado"Caminante no hay camino" e decoramos os corredores do colexio con pegadas 

s unha composición con siluetas 

: Fixéronse uns obradoiros para decorar ovos e facer coroas de flores. 

uito de xogos todos os nenos do cole xuntos, no que ían conseguindo partes dun 

Todos xuntos no patio escoitamos música e fixemos un maio tradicional. 
nción tradicional dos maios, inventada para todo o 

Cada  clase escenificou unha canción ou baile e os nenos/as de cuarto 
fixeron un teatro. Graduáronse os nenos/as de Infantil e tamén os de Sexto de E. Primaira. 

PROXECTO VOZ NATURA: APRENDEMOS TRABALLANDO NO XARDÍN E NO HORTO 



 

 

 

CEIP DE QUINTELA 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Ofertadas pola ANPA do centro:

 

• Taller creativo 

• Diverciencia 

• Cociña 

• Baile moderno 

• Balonmán 

 

PLANS E PROXECTOS NOS QUE PARTICIPOU O CENTRO

En colaboración coas distintas consellerías:

• Contrato Programa pola mellora da competencias lingüística e matemática.

• Plan de Mellora de bibliotecas escolares 

• Plan proxecta “Aliméntate ben” en colaboración coa Consellería de Medio Rural co proxecto “ 

Medrando sans con froita” 

• Plan proxecta “Proxecto Ríos “ en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, co proxecto 

“Coñecemos o noso río”  

• Plan proxecta “MeteoEscolas” en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente co proxecto 

“MeteoQuintela, o tempo en Moaña”

 

Proxectos propios: 

• Proxecto “Por qué? para todo o alumnado, coordinado dende os equipos de biblioteca, normalización e 

TIC 

• Proxecto: “Mundo TICAT@P” para todo o alumnado coordinado polo equipo TIC.Este proxecto 

presentámolo as Premios Nacionales do MEC, per

recortes. 

 

PREMIOS , PUBLICACIÓNS E DOCENCIAS NO CURSO 15/16

A Revista Galega de Ensino, da Consellería de Cultura e Educación, no nº 71, publicou o artigo asinado por 

profesorado do centro “Aprender a investigar” no apartado de Boas prácticas.

http://www.edu.xunta.es/eduga/revista/bibliotecas

 

A Revista Galega de Educación, no nº 65  de xuño de 2016 dedicado á lingua en Educación Infantil  

artigo asinado por profesorado do centro “Dende a emoción a competencia Lingüística”.

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/434145

 

No curso 2015/16 recibimos o premio no II Concurso ao Tr

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/67.pdf

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_iiconcurso_ttp_15_1.pdf

 

Directora e Xefade Estudos impartiron formación para o profesorado sobre os seguintes temas

Biblioteca escolar, a competencia oral, como introducir as TICs a tr

interdisciplinares, os proxectos lectores, a participación das familias non ensino,  ou a materia de Libre 

configuración “Aprender a investigar” .
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Ofertadas pola ANPA do centro: 

• Baloncesto 

• Futbito 

• Taekwondo 

• Tenis 

PLANS E PROXECTOS NOS QUE PARTICIPOU O CENTRO 

ción coas distintas consellerías: 

Contrato Programa pola mellora da competencias lingüística e matemática. 

Plan de Mellora de bibliotecas escolares  

Plan proxecta “Aliméntate ben” en colaboración coa Consellería de Medio Rural co proxecto “ 

Plan proxecta “Proxecto Ríos “ en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, co proxecto 

Plan proxecta “MeteoEscolas” en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente co proxecto 

“MeteoQuintela, o tempo en Moaña” 

Proxecto “Por qué? para todo o alumnado, coordinado dende os equipos de biblioteca, normalización e 

Proxecto: “Mundo TICAT@P” para todo o alumnado coordinado polo equipo TIC.Este proxecto 

presentámolo as Premios Nacionales do MEC, pero en plena fase de selección suprimíronnos debido aos 

PREMIOS , PUBLICACIÓNS E DOCENCIAS NO CURSO 15/16 

A Revista Galega de Ensino, da Consellería de Cultura e Educación, no nº 71, publicou o artigo asinado por 

investigar” no apartado de Boas prácticas. 

http://www.edu.xunta.es/eduga/revista/bibliotecas 

A Revista Galega de Educación, no nº 65  de xuño de 2016 dedicado á lingua en Educación Infantil  

artigo asinado por profesorado do centro “Dende a emoción a competencia Lingüística”. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/434145 

No curso 2015/16 recibimos o premio no II Concurso ao Traballo por Proxectos co proxecto “Construímos” .

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/67.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_iiconcurso_ttp_15_1.pdf 

Directora e Xefade Estudos impartiron formación para o profesorado sobre os seguintes temas

Biblioteca escolar, a competencia oral, como introducir as TICs a través dos proxectos, os proxectos 

interdisciplinares, os proxectos lectores, a participación das familias non ensino,  ou a materia de Libre 

configuración “Aprender a investigar” . 

 

Plan proxecta “Aliméntate ben” en colaboración coa Consellería de Medio Rural co proxecto “ 

Plan proxecta “Proxecto Ríos “ en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, co proxecto 

Plan proxecta “MeteoEscolas” en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente co proxecto 

Proxecto “Por qué? para todo o alumnado, coordinado dende os equipos de biblioteca, normalización e 

Proxecto: “Mundo TICAT@P” para todo o alumnado coordinado polo equipo TIC.Este proxecto 

o en plena fase de selección suprimíronnos debido aos 

A Revista Galega de Ensino, da Consellería de Cultura e Educación, no nº 71, publicou o artigo asinado por 

A Revista Galega de Educación, no nº 65  de xuño de 2016 dedicado á lingua en Educación Infantil  publicou o 

aballo por Proxectos co proxecto “Construímos” . 

Directora e Xefade Estudos impartiron formación para o profesorado sobre os seguintes temas:  

avés dos proxectos, os proxectos 

interdisciplinares, os proxectos lectores, a participación das familias non ensino,  ou a materia de Libre 



 

 

 

CEIP DE SEARA 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Ofertadas pola ANPA do centro:

 
TENIS 

BALONMÁN 

BAILE/ZUMBA 

TEATRO  

ATLETISMO 

COSTURA 

FUTBOL (Pabellón) 

INFORMÁTICA (Seara) 

CONVERSA-SPEAKING/INGLÉS  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Visita ao Museo Liste de Vigo 

Participación, no colexio, nunha clase de baile 

galego e pandeireta. 

Saída ao concerto de Mamá Cabra “ 15 primaveras” 

no auditorio de A Fundación A Banca en Vigo, 

Visita á Ludoteca municipal  

Visita ao planetario do colexio de Reibón.

Visita ao parque da natureza do río Barosa, 

Saída á Fundación A Banca de Vigo para ver o 

espectáculo “Rodari-Rodari” 

Visita a Escola de música Tradicional de Moaña

Visita dos curmáns músicos de Tomé ,co seu grupo 

de música ,co que bailamos e cantamos.

Visita ao planetario do colexio de Reibón.

Clase de zumba coa mamá de Inés Visita á Illa de 

San Simón 

Saída á Fundación A Banca de Vigo para ver o 

espectáculo “Cousas de 4”  

Visita de Xavier Blanco e a asociación AFAMO.

Clase de gaita dirixida pola mamá de Leire, alumna 

de terceiro de primaria.  

Clase de Harmónica con Paco Piñeiro.

Saída de 4o A ao Concello de Moaña. 

Saída de 3o A á vila de Moaña.  

Saída do 2o ciclo para plantar árbores en Domaio. 

Visita ao Planetario de Reibón.  

Visita ao Museo Meirande e Illa de San Simón. 

Visita do escritor Pere Tobaruela.  

Charla “Dobraxe na escola.  

Visita á fábrica Conservas Iglesias de Moaña. 

Visita e charla de Taekwondo 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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Ofertadas pola ANPA do centro: 

se de baile 

Saída ao concerto de Mamá Cabra “ 15 primaveras” 

no auditorio de A Fundación A Banca en Vigo,  

Reibón.  

Visita ao parque da natureza do río Barosa,  

Saída á Fundación A Banca de Vigo para ver o 

Visita a Escola de música Tradicional de Moaña  

Visita dos curmáns músicos de Tomé ,co seu grupo 

tamos.  

Visita ao planetario do colexio de Reibón.  

 Visita á Illa de 

Saída á Fundación A Banca de Vigo para ver o 

Visita de Xavier Blanco e a asociación AFAMO.  

la mamá de Leire, alumna 

Clase de Harmónica con Paco Piñeiro. 

  

Saída do 2o ciclo para plantar árbores en Domaio.  

Meirande e Illa de San Simón.  

Visita á fábrica Conservas Iglesias de Moaña.  

Visita e charla de piragüismo e vela.

Visita a escola de Artes e Oficios (EMAO).

Visita a un artesán de Domaio (percusión 

tradicional).  

Construción de instrumentos de percusión 

galega. Construción de instrumentos tradicionais. 

Visita da escola de baile tradicional BREOGÁN.                                                               

Saída ao bosque de ribeira cun paseo 

Rialdarca para a identificación de especies, 

acompañados dun biólogo. 

Cars Exposición itinerante “Ciencia en 

movemento”. Excursión a Santiago (recorrido 

cidade, auditorio de Galicia e cidade da 

cultura). Saída á Fundación A Banca de Vigo para 

ver o musical “Estamos no verán”. Charla de 

micoloxía e exposición de cogomelos por

Méndez Charla da Gardia Civil sobre seguridade en 

internet e acoso escolar. Charla sobre as avispas 

asiáticas. Visita das escritoras .. Erica Esmoris, Nena 

e o mar e Andrea Maceiras , Volveras

Golfiño. Charla sobre o entroido en Meira pola 

asociación Meiramar Axouxeres. Charla sobre a 

presentación do caderno sobre Manuel Maria pola 

asociación Nós. Visita ao Colexio Castrillón de 

Coiro. Visita a depuradora de auga “depuradora 

Aqualia. Charla “Dobraxe na escola. Saída para ver 

o musical “Sleepy Hollow”, ao IES das Barxas

dos océanos: Talleres de ciencia na paria da 

Xunqueira. Excursión fin de curso de sexto a 

Cantabria (23 a 27 maio). 

DIVERCIENCIA 

XADREZ  

TAEKWONDO 

PATINAXE  

COCIÑA  

BELLAS ARTES  

VOLEIVOL 

GAITA E PERCUSIÓN  

 

Visita e charla de piragüismo e vela. 

Visita a escola de Artes e Oficios (EMAO).  

isita a un artesán de Domaio (percusión 

Construción de instrumentos de percusión 

 Construción de instrumentos tradicionais.  

Visita da escola de baile tradicional BREOGÁN.                                                               

Saída ao bosque de ribeira cun paseo polo rio de 

Rialdarca para a identificación de especies, 

 Exposición itinerante “Ciencia en 

 Excursión a Santiago (recorrido 

cidade, auditorio de Galicia e cidade da 

 Saída á Fundación A Banca de Vigo para 

ver o musical “Estamos no verán”. Charla de 

micoloxía e exposición de cogomelos por Manuel 

 Charla da Gardia Civil sobre seguridade en 

 Charla sobre as avispas 

 Visita das escritoras .. Erica Esmoris, Nena 

e o mar e Andrea Maceiras , Volveras 

 Charla sobre o entroido en Meira pola 

ón Meiramar Axouxeres. Charla sobre a 

presentación do caderno sobre Manuel Maria pola 

 Visita ao Colexio Castrillón de 

 Visita a depuradora de auga “depuradora 

 Charla “Dobraxe na escola. Saída para ver 

”, ao IES das Barxas Día 

dos océanos: Talleres de ciencia na paria da 

 Excursión fin de curso de sexto a 



 

 

 

CEIP DA GUÍA 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
COCIÑA  
TAEKWONDO 
INTELIXENCIA EMOCIONAL 
COCIÑA 
CONTACONTOS 
EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS 
GUITARRA 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
12-11-2015 TEATRO NANA PARA UN SOLDADO E MUSEO MARCO (VIGO)
19-11-2015 MONUMENTOS DE MOAÑA
20-11-2015 HORTA ECOLÓXICA E REDEIRAS EN BUEU
01-12-2015 TEATRO LÍO EN LA GRANJA E MUSEO DO M
26-01-2016 Cousas de 4 (teatro) Museo do Mar (Vigo)
01-02-2016 Visita a Escola de Música Tradicional de Moaña
17-03-2016 Visita Alcampo Vigo 
31-03-2016 LUDOTECA DE MOAÑA 
07-04-2016 TEATRO INGLÉS CANGAS.
25-04-2016 TEATRO INGLÉS “SLEEPY HOLLOW” IES AS BARXAS
26-04-2016 PRAZA DE ABASTOS MOAÑA
27-04-2016 MAMA CABRA E SAMIL EN VIGO
02 e 04-06-2016 CONCERTO DIDÁCTICO “AS FABAS MÁXICAS” AUDITORIA DE QUINTELA
09-06-2016 CLUB HIPICO LA MURALLA (REDONDELA)
30-05-2016 CONCELLO DE MOAÑA 
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TEATRO NANA PARA UN SOLDADO E MUSEO MARCO (VIGO) 
MONUMENTOS DE MOAÑA 
HORTA ECOLÓXICA E REDEIRAS EN BUEU 
TEATRO LÍO EN LA GRANJA E MUSEO DO MAR EN VIGO 

Museo do Mar (Vigo) 
Visita a Escola de Música Tradicional de Moaña 

. “THE TIN SOLDIER” 
TEATRO INGLÉS “SLEEPY HOLLOW” IES AS BARXAS 
PRAZA DE ABASTOS MOAÑA 

A CABRA E SAMIL EN VIGO 
CONCERTO DIDÁCTICO “AS FABAS MÁXICAS” AUDITORIA DE QUINTELA 

CLUB HIPICO LA MURALLA (REDONDELA) 

 



 

 

 

IES A PARALAIA 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS CURSO 15
 

1ºT 13/11/2015 XORNADA DE AC

1ºT  12/12/2015 LETURA DE CONTOS DE MEDO BIBLIOTECA

2ºT 20/01/2016 
TEATRO no IES As Barxas 
"ESPANTALLO AMIGO"

2ºT 03/03/2016 OBRADOIRO SOBRE TÉCNICAS DE ORATORIA

3ºT 07-08/04/2016 MARISQUEO A PE 

3ºT 20/04/2016 VISITA Á PRAZA DE ABASTOS 10.10

3ºT 30/05/2016 VISITA CIES. ACTIVIDADE NO MEDIO 

3ºT 24/05/2016 AGRUP. CULTURAL NÓS  MANUEL MARÍA

 

1ºT 15/12/2015 
VISITA EXPOSICIÓN "TRADICIÓN E INNOVACIÓN" 
AFUNDACIÓN. VIGO

1ºT 25-31/10/2015 
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA INGLÉS OTOÑO 
2015 

1ºT 15/12/2015 
VISITA EXPOSICIÓN "TRADICIÓN E INNOVACIÓN" 
AFUNDACIÓN. VIGO

2ºT 16/03/2016 
INTERCAMBIO VILA NOVA DE GAIA   OPORTO 

3ºT 18-19/05/2016 
VISITA A CELANOVA. CONCERTO DIDÁCTICO

3ºT 11/04/2016 PONENCIA DE ANTONIO REIGOSA  de tarde

3ºT 04/04/2016 
VISITA CASA DA MUSICA 

3ºT 30/05/2016 VISITA CIES. ACTIVIDADE NO MEDIO 

3ºT 11/05/2016 CHARLA ELENA GALLEGO 

3ºT 24/05 /2016 
AGRUP. CULTURAL NÓS  
CHARLA MANUEL MARÍA

 
 

1ºT 10/11/2015 

 
ENCONTRO CON
SOUTO

1ºT 25/11/2015 
OBRADOIRO  VIOLENCIA DE XÉNERO EN 
USOS MÚLTIPLES

1ºT 02/12/2015 
OBRADOIRO  VIOLENCIA DE XÉNERO EN 
USOS MÚLTIPLES

2ºT 29/02/2016 TEATRO GRECOLATINO

2ºT 16/03/2016 
INTE
OPORTO 

3ºT 5-12/05/2016 
 
INTERCAMBIO ESCOLAR CO INSTITUTO 
DE PLOËRMEL  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS CURSO 15-16 

ACTIVIDADES 1º ESO 

XORNADA DE ACHEGAMENTO COLES ADSCRITOS EXTRAESCOLARES

LETURA DE CONTOS DE MEDO BIBLIOTECA EDNL

TEATRO no IES As Barxas  
"ESPANTALLO AMIGO" 

DPTO. GALEGO

OBRADOIRO SOBRE TÉCNICAS DE ORATORIA DPTO. ORIENTACIÓN

MARISQUEO A PE - Moaña aprende DPTO. CCNN

VISITA Á PRAZA DE ABASTOS 10.10-12.20 BIBLIOTECA

VISITA CIES. ACTIVIDADE NO MEDIO  DPTO. EF

AGRUP. CULTURAL NÓS  MANUEL MARÍA EDNL

ACTIVIDADES 2º ESO 

VISITA EXPOSICIÓN "TRADICIÓN E INNOVACIÓN" 
AFUNDACIÓN. VIGO SOCIAIS

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA INGLÉS OTOÑO 
FRANCÉS

VISITA EXPOSICIÓN "TRADICIÓN E INNOVACIÓN" 
AFUNDACIÓN. VIGO PORTUGUÉS
INTERCAMBIO VILA NOVA DE GAIA   OPORTO  

DPTO. PORTUGUÉS

VISITA A CELANOVA. CONCERTO DIDÁCTICO 
DPTO. MÚSICA XH, LG,EF

PONENCIA DE ANTONIO REIGOSA  de tarde ENL

VISITA CASA DA MUSICA - OPORTO  DPTO. MUSICA E 
PORTUGUES

VISITA CIES. ACTIVIDADE NO MEDIO  DPTO. EF
CHARLA ELENA GALLEGO  ENL

AGRUP. CULTURAL NÓS   
CHARLA MANUEL MARÍA 

EDNL

ACTIVIDADES 3º ESO 

 
ENCONTRO CON AUTORES: XURXO 
SOUTO BIBLIOTECA 
OBRADOIRO  VIOLENCIA DE XÉNERO EN 
USOS MÚLTIPLES ORIENTACIÓN 
OBRADOIRO  VIOLENCIA DE XÉNERO EN 
USOS MÚLTIPLES ORIENTACIÓN 

TEATRO GRECOLATINO LATÍN E GREGO

INTERCAMBIO VILA NOVA DE GAIA   
OPORTO  

PORTUGUÉS 

 
INTERCAMBIO ESCOLAR CO INSTITUTO 
DE PLOËRMEL   

FRANCÉS 

 

EXTRAESCOLARES 

EDNL 

DPTO. GALEGO 

DPTO. ORIENTACIÓN 

DPTO. CCNN 

BIBLIOTECA 

DPTO. EF 

EDNL-GALEGO 

SOCIAIS-INGLES 

FRANCÉS 

PORTUGUÉS 

DPTO. PORTUGUÉS 

DPTO. MÚSICA XH, LG,EF 

ENL 

DPTO. MUSICA E 
PORTUGUES 
DPTO. EF 

ENL 

EDNL- DPTO. GALEGO 

LATÍN E GREGO 



 

 

 

3ºT 11/04/2016 
 
PONENCIA DE ANTONIO REIGOSA  de 
tarde

3ºT 04/04/2016 
 
VISITA CASA DA MUSICA 

3ºT 1-2/05/2016 ERASMUS + VILANOVA DE GAIA

3ºT 19-23-25/05 OBRADOIRO DE VÍNCULOS AMOROSOS

3ºT 26/05/2016 ESCRITORES PORTUGUESES E A CENSURA

 
 

1ºT 04/11/2015 
VIDEOCONFERENCIA
 DIA DA CIENCIA

1ºT 10/11/2015 ENCONTRO CON AUTORES: XURXO SOUTO

1ºT 27/12/2015 TEATRO IES AS BARXAS "PEMENTEIRAS"

1ºT 17/12/2015 CONSENTIMIENTO NAS RELACIÓNS

2ºT 29/02/2016 TEATRO GRECOLATINO

2ºT 04/03/2016 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. CONCERTO DE 
MÚSICA, CATEDRAL E PARLAMENTO

2ºT 03/02/2016 VIGO Crêperie Bretonne

2ºT 18 – 24/02/2016 
PREVENCIÓN CONDUCTAS VIOLENTAS E 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN E 
IDENTIDADE SEXUAL

2ºT 24-25/02/2016 
PREVENCIÓN CONDUCTAS VIOLENTAS E 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN E 
IDENTIDADE SEXUAL

2ºT 17/02/2016 OLIMPIADA DE XEOLOXÍA CUVI 

2ºT 01/02/2016 CHARLA "TOPONIMIA DE MOAÑA" Moañ

2ºT 16/02/2016 
VISITA CASA MUSEO PARDO BAZÁN E ACADEMIA 
GALEGA. ACUARIO A CORUÑA

2ºT 16/03/2016 INTERCAMBIO VILA NOVA DE GAIA   OPORTO 

3ºT 5-12/05/2016 
INTERCAMBIO ESCOLAR CO INSTITUTO DE 
PLOËRMEL

3ºT 13-17/06/2016 VIAXE FIN DE CURSO A ROMA  4º ESO 

3ºT 25/04/2016 LITORAL DE TIRÁN

3ºT 11/04/2016 PONENCIA DE ANTONIO REIGOSA  de tarde

3ºT 1-2/05/2016 ERASMUS + VILANOVA DE GAIA

3ºT 25 /05/2016 DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D
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PONENCIA DE ANTONIO REIGOSA  de 
tarde 

ENL 

 
VISITA CASA DA MUSICA - OPORTO 

MUSICA E PORTUGUES

ERASMUS + VILANOVA DE GAIA CCNN-INGLES-MUSICA

OBRADOIRO DE VÍNCULOS AMOROSOS ORIENTACIÓN  

ESCRITORES PORTUGUESES E A CENSURA GALEGO 

ACTIVIDADES 4º ESO 

VIDEOCONFERENCIA 
DIA DA CIENCIA 

DPTO. 
NORMALIZACIÓN

ENCONTRO CON AUTORES: XURXO SOUTO 
BIBLIOTECA

TEATRO IES AS BARXAS "PEMENTEIRAS" 
ORIENTACIÓN

CONSENTIMIENTO NAS RELACIÓNS 
ORIENTACIÓN 

TEATRO GRECOLATINO 
DPTO. LATÍN E

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CONCERTO DE 
MÚSICA, CATEDRAL E PARLAMENTO DPTO. XH 

VIGO Crêperie Bretonne 
DPTO. FRANCÉS

PREVENCIÓN CONDUCTAS VIOLENTAS E 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN E 
DENTIDADE SEXUAL ORIENTACIÓN

PREVENCIÓN CONDUCTAS VIOLENTAS E 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN E 
IDENTIDADE SEXUAL ORIENTACIÓN

OLIMPIADA DE XEOLOXÍA CUVI  
DPTO. CCNN

CHARLA "TOPONIMIA DE MOAÑA" Moaña aprende 
DPTO. GALEGO

VISITA CASA MUSEO PARDO BAZÁN E ACADEMIA 
GALEGA. ACUARIO A CORUÑA DPTO. LC 

INTERCAMBIO VILA NOVA DE GAIA   OPORTO  
DPTO. PORTUGUÉS

INTERCAMBIO ESCOLAR CO INSTITUTO DE 
PLOËRMEL DPTO. FRANCÉS

VIAXE FIN DE CURSO A ROMA  4º ESO  
DPTO. EXTRAESCOLARES

LITORAL DE TIRÁN 
DPTO. CCNN

PONENCIA DE ANTONIO REIGOSA  de tarde 
ENL 

ERASMUS + VILANOVA DE GAIA 
DPTO. CCNN
MUSIC

DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D 
DPTO. MECANIZADO

 

MUSICA E PORTUGUES 

MUSICA-GALEGO 

 

DPTO. BIOLOX- EQ. 
NORMALIZACIÓN 

BIBLIOTECA 

ORIENTACIÓN 

ORIENTACIÓN  

DPTO. LATÍN E GREGO 

DPTO. XH -MUSICA 

DPTO. FRANCÉS 

ORIENTACIÓN 

ORIENTACIÓN 

DPTO. CCNN 

DPTO. GALEGO 

DPTO. LC - LG 

DPTO. PORTUGUÉS 

TO. FRANCÉS 

DPTO. EXTRAESCOLARES 

DPTO. CCNN 

DPTO. CCNN-INGLES-
MUSICA-GALEGO 

DPTO. MECANIZADO 



 

 

 

 

2ºT 12/02/2016 
VIOLENCIA DE XÉNERO  Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos 

2ºT 11/01/2016 XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE

 

1ºT 06/10/2015 
ESPECTÁCULO DE CIENCIA "CIENCIA O 
FICCIÓN" FUNDACIÓN BARRIÉ VIGO

1ºT 04/11/2015 VIDEOCONFERENCIA DIA DA CIENCIA

1ºT 27/12/2015 TEATRO IES AS BARXAS "PEMENTEIRAS

1ºT 17/12/2015 CONSENTIMIENTO NAS RELACIÓNS

2ºT 29/02/2016 TEATRO GRECOLATINO

2ºT 04/03/2016 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. CONCERTO 
DE MÚSICA, CATEDRAL E PARLAMENTO

2ºT 17/02/2016 OLIMPIADA DE XEOLOXÍA CUVI

2ºT 15/02/2016 ENCONTRO CA POETA MARTA DACOSTA 

3ºT 5-12/05/2016 
INTERCAMBIO ESCOLAR CO INSTITUTO DE 
PLOËRMEL

3ºT MAIO CARTEIS DE FESTIVAL DE CANNES

3ºT 25/04/2016 LITORAL DE TIRÁN

3º T 31/03/2016 
QUICO
MÚLTIPLES 12.20

3ºT 1-2 /05/2016 ERASMUS + VILANOVA DE GAIA

3ºT 25 /05/2016 DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D

3ºT 26/05/2015 ESCRITORES PORTUGUESES E A CENSURA

 
  

1ºT 06/10/2015 
ESPECTÁCULO DE CIENCIA "CIENCIA O FICCIÓN" 
FUNDACIÓN BARRIÉ VIGO

2ºT 29/02/2016 TEATRO GRECOLATINO

2ºT 04/03/2016 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. CONCERTO DE 
MÚSICA, CATEDRAL E PARLAMENTO

2ºT 15/02/2016 ENCONTRO CA POETA MARTA DACOSTA (7ªH)

3ºT 22/04/2016 CHARLA PAU

3ºT 25 /05/2016 DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D
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ACTIVIDADES FP BÁSICA 

VIOLENCIA DE XÉNERO  Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos  

ORIENTACIÓN

XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE SOPORTE VITAL BÁSICO 

ACTIVIDADES 1º BACH 

ESPECTÁCULO DE CIENCIA "CIENCIA O 
FICCIÓN" FUNDACIÓN BARRIÉ VIGO 

F-Q 

VIDEOCONFERENCIA DIA DA CIENCIA 
BIOLOX- EQ. 
NORMALIZACIÓN

TEATRO IES AS BARXAS "PEMENTEIRAS" ORIENTACIÓN

CONSENTIMIENTO NAS RELACIÓNS ORIENTACIÓN 

TEATRO GRECOLATINO LATÍN E GREGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CONCERTO 
DE MÚSICA, CATEDRAL E PARLAMENTO 

XH -MUSICA 

OLIMPIADA DE XEOLOXÍA CUVI  CCNN 

ENCONTRO CA POETA MARTA DACOSTA  EDNL+Club de lectura

INTERCAMBIO ESCOLAR CO INSTITUTO DE 
PLOËRMEL 

FRANCÉS 

CARTEIS DE FESTIVAL DE CANNES FRANCÉS 

LITORAL DE TIRÁN CCNN 

QUICO CADAVAL MONOLOGO USOS  
MÚLTIPLES 12.20-13.10 

EDNL 

ERASMUS + VILANOVA DE GAIA 
CCNN-INGLES
GALEGO 

DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D MECANIZADO

ESCRITORES PORTUGUESES E A CENSURA GALEGO 

ACTIVIDADES 2º BACHARELATO 

ESPECTÁCULO DE CIENCIA "CIENCIA O FICCIÓN" 
FUNDACIÓN BARRIÉ VIGO 

DPTO. F-Q

TEATRO GRECOLATINO DPTO. LATÍN E GREGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CONCERTO DE 
MÚSICA, CATEDRAL E PARLAMENTO 

DPTO. XH 

ENCONTRO CA POETA MARTA DACOSTA (7ªH) EDNL+Club de lectura

CHARLA PAU ORIENTACIÓN

DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D DPTO. MECANIZADO

 

ORIENTACIÓN 

FOL 

NORMALIZACIÓN 

ORIENTACIÓN 

ORIENTACIÓN  

LATÍN E GREGO 

 

EDNL+Club de lectura 

INGLES-MUSICA-

MECANIZADO 

Q 

DPTO. LATÍN E GREGO 

DPTO. XH -MUSICA 

EDNL+Club de lectura 

ORIENTACIÓN 

DPTO. MECANIZADO 



 

 

 

 

1ºT 16/12/2015 PARLAMENTO DE GALICIA

2ºT 12/02/2016 
VIOLENCIA DE XÉNERO Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos 

2ºT 11/01/2016 XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE SOPORTE VITAL BÁSICO

2ºT 17/02/2016 
ESCOLA GALEGA DE CONSUMO. Charla: "RESOLUCI
CONFLICTOS DE CONSUMO"

2ºT 14/03/2016 VISITA INDITEX ARTEIXO

3º T 31/03/2016 QUICO CADAVAL MONOLOGO

 

2ºT 11/01/2016 
XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE SOPORTE VITAL 
BÁSICO 

2ºT 12/02/2016 
VIOLENCIA DE XÉNERO Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos 

3ºT 30/05 - 02/06 BILBAO FERIA "29BIEMH"

3ºT 25 maio DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D

3º T 31/03/2016 QUICO CADAVAL MONOLOGO

 

ACTIVIDADES CICLO ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

2ºT 12/02/2016 
VIOLENCIA DE XÉNERO. Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos 

2ºT 11/01/2016 
XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE SOPORTE VITAL 
BÁSICO 

3º T 31/03/2016 QUICO CADAVAL MONOLOGO
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ACTIVIDADES CICLOS ADMINISTRACIÓN 

PARLAMENTO DE GALICIA ADMINIST

VIOLENCIA DE XÉNERO Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos  

ORIENTACIÓN

XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE SOPORTE VITAL BÁSICO DPTO. FOL

ESCOLA GALEGA DE CONSUMO. Charla: "RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DE CONSUMO" 

ADMINISTRATIVO

VISITA INDITEX ARTEIXO ADMINISTRATIVO

QUICO CADAVAL MONOLOGO ENL 

ACTIVIDADES CICLO MECANIZADO 

XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE SOPORTE VITAL 
DPTO. FOL

VIOLENCIA DE XÉNERO Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos  

ORIENTACIÓN

BILBAO FERIA "29BIEMH" MECANIZADO

DEMOSTRACIÓN IMPRESORAS 3D MECANIZADO

QUICO CADAVAL MONOLOGO  ENL  

ACTIVIDADES CICLO ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

VIOLENCIA DE XÉNERO. Plan director da mellora da 
convivencia nos centros educativos  

ORIENTACIÓN

XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOSE SOPORTE VITAL 
DPTO. FOL

QUICO CADAVAL MONOLOGO EDNL 

 

ADMINISTRATIVO 

ORIENTACIÓN 

DPTO. FOL 

ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVO 

ENL  

DPTO. FOL 

ORIENTACIÓN 

MECANIZADO 

MECANIZADO 

ORIENTACIÓN 

DPTO. FOL 

 



 

 

 

IES AS BARXAS 
 

ANDAINA POLO RIO DA FRAGA 
VISITA A SOGAMA ( Dpto de Bioloxía e Xeoloxía)
VISITA MUSEO MASSÓ–CABO UDRA (Dpto de Bioloxía e ENL)
VISITA Á ETS DE MINAS (Dpto de Física e Química)
EXPOSICIÓN INEFABEL 
EXPOSICIÓN “SARAJEVO, 15 ANOS DESPOIS DA GUERRA”
CHARLA DE RAFAEL QUINTIÁ 
TEMPO DE SAMAIN 
DIA DA CIENCIA EN GALEGO 
25 DE NOVEMBRO, CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
OBRA DE TEATRO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
MAGOSTO 
CIENCIA EN MOVEMENTO 
FESTIVAL DE NADAL 
VIAXE Á NEVE. Do 12 ao 16 de xaneiro 
CHARLA KTORCE18. Martes, 19 de xaneiro
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “O ESPANTALLO AMIGO”
CHARLA SOBRE A TOPONIMÍA DE MOAÑA
EXPOSICIÓN DE INVESTIGARTE 
REPRESENTACIÓN TEATRAL EN CANGAS: “RACLETTE”
FESTIVAL DE ENTROIDO. Venres, 5 de febreiro
UNHA SEMANA ADICADA AO MAR. Desde o luns 15 de febrero ata o luns 22 de febreiro.
VISITA AO IEO DE VIGO 
REPRESENTACIÓN TEATRAL EN CANGAS: “STRPTS, Episodio1, Mirlo e Rula”.
VIAXE A SANTIGO. Dpto. de Relixión. Martes, 23 de febreiro.
CONMEMORACIÓN DO DIA DE ROSALÍA, 24 de febreiro
VISITA Á FUNDACIÓN BARRIÉ-VIGO (Dpto de Matemáticas)
TEATRO DE FRANCÉS. Mércores, 9 de marzo. Dpto de Francés.
CHARLA SOBRE A SELECTIVIDADE PARA 2o BACH. Día 14 de marzo. Dpto. de Orientación
CHARLA OBRADOIRO DE XEOLOXÍA. Venres, 
AUDIOVISUAL DAS BARXAS 
VIAXE A BARCELONA-COSTA BRAVA. Do 28 de marzo ao 3 de abril
SAÍDA AO CUVI. 2o BACH. 1 de abril 
SAÍDA ROMÁNICO MOAÑA. 2o ESO. Os 6 e 7 de abril
SAÍDA MÚSICA A NOIA. 4o ESO. 8 de abril
SAÍDA OURENSE. LATIN-GREGO E CULTURA CLÁSICA. 13 de abril
SAÍDA DO CLUBE MANGA Á CONCENTRACIÓN DE CLUBES. 11 de abril
ACTUACIÓN DE QUICO CADAVAL. 31 de marzo
CHARLA SOBRE O MARISQUEO. 7 de abril 
CHARLA SOBRE FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE MOAÑA. 15 de abril
SAÍDA A VIGO:“ROTEIRO POR VIGO”. 4o ESO. O 20 de abril.
TEATRO EN INGLÉS. 1o ESO. O 25 de abril MOSTRA DE TEATRO DO MORRAZO. Do 26 ao 29 de abril no Johan Carballeira de 
Bueu. 
CHARLA NAVEGA CON RUMBO. Para 1o e 2o ESO. Luns, 2 de maio.
DIA DAS LETRAS GALEGAS 
SAÍDA A MUXÍA.Alumnado de 1o Bach. Do 18 ao 20 de maio
SAÍDA A ALLARIZ-OUTARIZ-RIBADAVIA. Alumnado de 2o ESO. Xoves, 2 de xuño.
FESTIVAL AUDIOVISUAL 
FESTIVAL DE MÚSICA 
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VISITA A SOGAMA ( Dpto de Bioloxía e Xeoloxía) 
CABO UDRA (Dpto de Bioloxía e ENL) 

VISITA Á ETS DE MINAS (Dpto de Física e Química) 

N “SARAJEVO, 15 ANOS DESPOIS DA GUERRA” 

25 DE NOVEMBRO, CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 
OBRA DE TEATRO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 

CHARLA KTORCE18. Martes, 19 de xaneiro 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “O ESPANTALLO AMIGO” 
CHARLA SOBRE A TOPONIMÍA DE MOAÑA 

REPRESENTACIÓN TEATRAL EN CANGAS: “RACLETTE” 
FESTIVAL DE ENTROIDO. Venres, 5 de febreiro 
UNHA SEMANA ADICADA AO MAR. Desde o luns 15 de febrero ata o luns 22 de febreiro. 

REPRESENTACIÓN TEATRAL EN CANGAS: “STRPTS, Episodio1, Mirlo e Rula”. 
VIAXE A SANTIGO. Dpto. de Relixión. Martes, 23 de febreiro. 

E ROSALÍA, 24 de febreiro 
VIGO (Dpto de Matemáticas) 

TEATRO DE FRANCÉS. Mércores, 9 de marzo. Dpto de Francés. 
CHARLA SOBRE A SELECTIVIDADE PARA 2o BACH. Día 14 de marzo. Dpto. de Orientación 
CHARLA OBRADOIRO DE XEOLOXÍA. Venres, 18 de marzo. Dpto. de Bioloxía 

COSTA BRAVA. Do 28 de marzo ao 3 de abril 

SAÍDA ROMÁNICO MOAÑA. 2o ESO. Os 6 e 7 de abril 
SAÍDA MÚSICA A NOIA. 4o ESO. 8 de abril 

GREGO E CULTURA CLÁSICA. 13 de abril 
SAÍDA DO CLUBE MANGA Á CONCENTRACIÓN DE CLUBES. 11 de abril 
ACTUACIÓN DE QUICO CADAVAL. 31 de marzo 

 
CHARLA SOBRE FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE MOAÑA. 15 de abril 

POR VIGO”. 4o ESO. O 20 de abril. 
TEATRO EN INGLÉS. 1o ESO. O 25 de abril MOSTRA DE TEATRO DO MORRAZO. Do 26 ao 29 de abril no Johan Carballeira de 

CHARLA NAVEGA CON RUMBO. Para 1o e 2o ESO. Luns, 2 de maio. 

ado de 1o Bach. Do 18 ao 20 de maio 
RIBADAVIA. Alumnado de 2o ESO. Xoves, 2 de xuño. 

 

TEATRO EN INGLÉS. 1o ESO. O 25 de abril MOSTRA DE TEATRO DO MORRAZO. Do 26 ao 29 de abril no Johan Carballeira de 



 

 

 

8. Actuacións de matemento e mellora realizadas polo Concello

 

A disposición adicional décimo quinta da 

das Bases de Réxime Local (Lei 7/1985) indican que a 

dos edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de 

educación especial corresponderán ao concello respectivo ao considerarse 

propias. 

 

No concello de Moaña contamos con 

Concello desenvolveu as súas funcións de mantemento e conservación durante o curso 

2015/16 a través das actuacións da seguinte relación, nas quetaménse inc

mellora que, non sendo competencia municipal, decidiron asumirse por tratarse de actuacións 

urxentes que non asumiu con dilixencia a Consellería de Educació

calidade de ensino nos nosos centros educativos.

 

RELACIÓN DE ACTUACIÓNS NOS CENTROS EDUCATIVOS:

 

ACTUACIÓNS PERIÓDICAS EN TOD
 

- Xardinería.  
- Reposición de area nos areeiros. (verán 2015 e 2016)
- Mantemento anual da caldeira. (rolda en novembro 2015). 

Aprobada na Xunta de Goberno Local do 27/06/2016 a licitación para o mantemento 
de caldeiras nos centros educativos.

- Limpeza de canalóns en Seara, Verducedo, O Con, infantil Tirán e Domaio durante o 
curso. 

- A Limpeza dos canalóns inaccesibles 
desenvólvese desde o 22 de xuño pola empresa EP Martiño, gañadora da licitación do 
proxecto subvencionado pola Deputación.

 

CEIP de Tirán 
Actuacións que xa realizou o Concello:
- Actuación no areeiro de infantil, rompendo bordes e nivelando espazos. (verán 2015)
- Mosquiteiros e matamoscas no comedor. (verán 2015)
- Tirar as estanterías de obra de
- Instalar base para elemento de Parque Infantil que comprou a ANPA. (novembro 2015)
- Tirar as estanterías de obra de 2º e 3º e de inglés para ampliar o espazo (decembro 2015)
- Pintado de aulas (decembro 2015)
- Retirada de plásticos do invernadoiro (xaneiro 2016)
- Canaleta no patio de infantil (xaneiro 2016)
- Fontanería: desatoar piletas (febreiro 2016)
- Tubaxe entre os dous edificios para o paso de cables (marzo 2016)

21

. Actuacións de matemento e mellora realizadas polo Concello 

A disposición adicional décimo quinta da LOE (Lei 2/2006) e o artigo 25.2 n) da Lei Reguladora 

das Bases de Réxime Local (Lei 7/1985) indican que a conservación, mantemento e vixilancia

dos edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de 

al corresponderán ao concello respectivo ao considerarse 

No concello de Moaña contamos con dez centros públicosdestas características

Concello desenvolveu as súas funcións de mantemento e conservación durante o curso 

6 a través das actuacións da seguinte relación, nas quetaménse incluíron obrasde 

mellora que, non sendo competencia municipal, decidiron asumirse por tratarse de actuacións 

urxentes que non asumiu con dilixencia a Consellería de Educación e que melloraban a 

calidade de ensino nos nosos centros educativos. 

RELACIÓN DE ACTUACIÓNS NOS CENTROS EDUCATIVOS: 

ACTUACIÓNS PERIÓDICAS EN TODOS OS CENTROS: 

Reposición de area nos areeiros. (verán 2015 e 2016) 
Mantemento anual da caldeira. (rolda en novembro 2015).  
Aprobada na Xunta de Goberno Local do 27/06/2016 a licitación para o mantemento 
de caldeiras nos centros educativos. 
Limpeza de canalóns en Seara, Verducedo, O Con, infantil Tirán e Domaio durante o 

A Limpeza dos canalóns inaccesibles –Tirán, Abelendo, Quintela, Reibón, A Guía
desenvólvese desde o 22 de xuño pola empresa EP Martiño, gañadora da licitación do 

ecto subvencionado pola Deputación. 

Actuacións que xa realizou o Concello: 
Actuación no areeiro de infantil, rompendo bordes e nivelando espazos. (verán 2015)
Mosquiteiros e matamoscas no comedor. (verán 2015) 
Tirar as estanterías de obra de 1º para ampliar o espazo da aula. (verán 2015)
Instalar base para elemento de Parque Infantil que comprou a ANPA. (novembro 2015)
Tirar as estanterías de obra de 2º e 3º e de inglés para ampliar o espazo (decembro 2015)
Pintado de aulas (decembro 2015) 

tirada de plásticos do invernadoiro (xaneiro 2016) 
Canaleta no patio de infantil (xaneiro 2016) 

piletas (febreiro 2016) 
Tubaxe entre os dous edificios para o paso de cables (marzo 2016) 

 

LOE (Lei 2/2006) e o artigo 25.2 n) da Lei Reguladora 

conservación, mantemento e vixilancia 

dos edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de 

competencias 

dez centros públicosdestas características nos que o 

Concello desenvolveu as súas funcións de mantemento e conservación durante o curso 

uíron obrasde 

mellora que, non sendo competencia municipal, decidiron asumirse por tratarse de actuacións 

n e que melloraban a 

Aprobada na Xunta de Goberno Local do 27/06/2016 a licitación para o mantemento 

Limpeza de canalóns en Seara, Verducedo, O Con, infantil Tirán e Domaio durante o 

Tirán, Abelendo, Quintela, Reibón, A Guía– 
desenvólvese desde o 22 de xuño pola empresa EP Martiño, gañadora da licitación do 

Actuación no areeiro de infantil, rompendo bordes e nivelando espazos. (verán 2015) 

1º para ampliar o espazo da aula. (verán 2015) 
Instalar base para elemento de Parque Infantil que comprou a ANPA. (novembro 2015) 
Tirar as estanterías de obra de 2º e 3º e de inglés para ampliar o espazo (decembro 2015) 



 

 

 

- Electricista: Colocar chave no corredor dos baños
3º, 5º e inglés e arranxar a chave de Informática. (abril 2015)

- Fontanería: Arranxo baños de Educación infantil. (abril 2015)
- Carpintería: persiana infantil, colgadoiros para roupa en algunhas clases, encerado na 

entrada de infantil, andeis no armario da clase de 3º. (abril 2015)
 
Pendente para o Concello: 

- Asfaltar entrada.  
- Colocación invernadoiro.
- Colocación de 3 radiadores que faltan e arranxo radiador sala de profes
- Facer unha base na pista de xogos para a
- Arranxo da rede detrás da portería
- Rodiñas en 60 ventás dobres. 
- Poda ou tala de árbores do perímetro exterior.
- Colocación de 2 pechaduras nos portais de entrada. Posibilidade de porteiro 

automático. 

 
CEIP de Abelendo 
 
Actuacións que xa realizou o Concello:

- Quitar todos os azulexos, llanear e pintar corredores e baños. (verán 2015)
- Substituír varios cristais rotos: Porta principal, porta patio infantil, baños, ... (verán 

2015) 
- Quitar andel de tv e vídeo da aula de inglés. (novembro
- Arranxar cancela de entrada a pista. (novembro 2015)
- Arranxo de persianas na sala de mestres, AL, almacén de Ed. Infantil. (novembro 2015)
- Arranxar ventá que non pechaba na aula de segundo. (novembro 2015)
- Arranxar manilla e pechaduras das portas do

(novembro 2015) 
- Quitar andeis do corredor do segundo andar. (novembro 2015)
- Quitar andeis da aula de terceiro. (novembro 2015)
- Sacar os colgadoiros da aula de terceiro e cambialos de lugar. (novembro 2015)
- Colgar taboleiro de cortiza na aula de terceiro. (novembro 2015)
- Pór cinco andeis na aula de terceiro. (novembro 2015)
- Fontaneiro: cisternas e radiadores (xaneiro 2016)
- Pintado e sinalización vertical, fronte a cancela da entrada, dun espazo reservado para 

aparcamento de minusválidos.
- Carpintería: arranxos de persianas e colgar encerados (febreiro 2016)
- Limpeza de reixas de canalización da auga (marzo 2016)
- Reparación de tres papeleiras exteriores. (marzo 2016)
- Revisar motor que bombea auga. (marzo 2016)
- Cristais rotos nos baños. (abril 2015)
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Electricista: Colocar chave no corredor dos baños de Ed. Física, conmutar as chaves de 1º, 
3º, 5º e inglés e arranxar a chave de Informática. (abril 2015) 
Fontanería: Arranxo baños de Educación infantil. (abril 2015) 
Carpintería: persiana infantil, colgadoiros para roupa en algunhas clases, encerado na 

ntrada de infantil, andeis no armario da clase de 3º. (abril 2015) 

Colocación invernadoiro. 
Colocación de 3 radiadores que faltan e arranxo radiador sala de profes
Facer unha base na pista de xogos para a colocación de porterías.
Arranxo da rede detrás da portería 
Rodiñas en 60 ventás dobres.  

de árbores do perímetro exterior. 
Colocación de 2 pechaduras nos portais de entrada. Posibilidade de porteiro 

que xa realizou o Concello: 
Quitar todos os azulexos, llanear e pintar corredores e baños. (verán 2015)
Substituír varios cristais rotos: Porta principal, porta patio infantil, baños, ... (verán 

Quitar andel de tv e vídeo da aula de inglés. (novembro 2015) 
de entrada a pista. (novembro 2015) 

Arranxo de persianas na sala de mestres, AL, almacén de Ed. Infantil. (novembro 2015)
Arranxar ventá que non pechaba na aula de segundo. (novembro 2015)
Arranxar manilla e pechaduras das portas dos baños do patio de Ed. Infantil. 

Quitar andeis do corredor do segundo andar. (novembro 2015) 
Quitar andeis da aula de terceiro. (novembro 2015) 
Sacar os colgadoiros da aula de terceiro e cambialos de lugar. (novembro 2015)

de cortiza na aula de terceiro. (novembro 2015) 
Pór cinco andeis na aula de terceiro. (novembro 2015) 
Fontaneiro: cisternas e radiadores (xaneiro 2016) 
Pintado e sinalización vertical, fronte a cancela da entrada, dun espazo reservado para 

minusválidos. 
Carpintería: arranxos de persianas e colgar encerados (febreiro 2016)
Limpeza de reixas de canalización da auga (marzo 2016) 
Reparación de tres papeleiras exteriores. (marzo 2016) 
Revisar motor que bombea auga. (marzo 2016) 

baños. (abril 2015) 

 

de Ed. Física, conmutar as chaves de 1º, 

Carpintería: persiana infantil, colgadoiros para roupa en algunhas clases, encerado na 

Colocación de 3 radiadores que faltan e arranxo radiador sala de profesorado. 
colocación de porterías. 

Colocación de 2 pechaduras nos portais de entrada. Posibilidade de porteiro 

Quitar todos os azulexos, llanear e pintar corredores e baños. (verán 2015) 
Substituír varios cristais rotos: Porta principal, porta patio infantil, baños, ... (verán 

Arranxo de persianas na sala de mestres, AL, almacén de Ed. Infantil. (novembro 2015) 
Arranxar ventá que non pechaba na aula de segundo. (novembro 2015) 

s baños do patio de Ed. Infantil. 

Sacar os colgadoiros da aula de terceiro e cambialos de lugar. (novembro 2015) 

Pintado e sinalización vertical, fronte a cancela da entrada, dun espazo reservado para 

Carpintería: arranxos de persianas e colgar encerados (febreiro 2016) 



 

 

 

Actuacións de mellora promovidas polo Concello (febreiro 2016)
- Renovación da pista deportiva con slurry acrílico

 
Pendente: 

- Colocación de tres losetas de caucho do patio de Educación Infantil.
- Colocación de enchufes. 
- Instalar chaves para luz na aula de 5º Educación Infantil. 
- Colocar andeis na aula de música.
- Pintar portas, corredores, baños e aulas.
- Substituír valos rotos na entrada do centro.
- Arranxar as fendas das ba
- Acondicionamento do lugar no que está o depósito

de acceso.  
- Cubrir a pista polideportiva
- Limpeza anual do depósito de auga.
- Reparación ou reposición do arame da pista e do peche perimetral do centro.
- Colocación de brazos hidráulicos na parte superior das portas de entrad
- Substitución das portas dos baños do patio de Educación Infantil.
-  Cambiar timbre que sinala entrada e saída ao centro, por outro que non teña un 

son tan forte ou que poida levar música. Petición realizada dende Orientación para 
alumnos/as con problemas

- Amestramento dos bombillos de todas as portas das aulas.
- Reparar o firme da cancela que dá á pista polideportiva.
- Colocación de dúas fontes, unha

Primaria. 
- Retirar tocóns das árbores taladas, restos vexetais e de terra que hai dentro do 

recinto escolar. 
- Poda de árbores e arbustos que medran descontroladamente.
- Revisar unha árbore que está dentro da pista e que esta tirando co muro que rodea 

a esta. 
- Reposición de tarros que rom
- Colocación dun banco no patio de Ed. Infantil.
-  Ancorar ao solo unha base para instalar unha estación mete

unha composteira. 
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Actuacións de mellora promovidas polo Concello (febreiro 2016) 
Renovación da pista deportiva con slurry acrílico 

Colocación de tres losetas de caucho do patio de Educación Infantil.
Colocación de enchufes.  

para luz na aula de 5º Educación Infantil.  
Colocar andeis na aula de música. 
Pintar portas, corredores, baños e aulas. 
Substituír valos rotos na entrada do centro. 
Arranxar as fendas das bancadas da pista. 
Acondicionamento do lugar no que está o depósito da auga e substitución da porta 

Cubrir a pista polideportiva 
Limpeza anual do depósito de auga. 
Reparación ou reposición do arame da pista e do peche perimetral do centro.
Colocación de brazos hidráulicos na parte superior das portas de entrad
Substitución das portas dos baños do patio de Educación Infantil.

imbre que sinala entrada e saída ao centro, por outro que non teña un 
son tan forte ou que poida levar música. Petición realizada dende Orientación para 
alumnos/as con problemas ao timbre que temos neste momento.
Amestramento dos bombillos de todas as portas das aulas. 
Reparar o firme da cancela que dá á pista polideportiva. 
Colocación de dúas fontes, unha  no patio de Ed. Infantil e outra no patio de 

árbores taladas, restos vexetais e de terra que hai dentro do 

Poda de árbores e arbustos que medran descontroladamente. 
Revisar unha árbore que está dentro da pista e que esta tirando co muro que rodea 

Reposición de tarros que romperon os xardineiros na tala da árbore da entrada.
Colocación dun banco no patio de Ed. Infantil. 

ao solo unha base para instalar unha estación meteorolóxica no patio e 
 

 

 

Colocación de tres losetas de caucho do patio de Educación Infantil. 

da auga e substitución da porta 

Reparación ou reposición do arame da pista e do peche perimetral do centro. 
Colocación de brazos hidráulicos na parte superior das portas de entrada. 
Substitución das portas dos baños do patio de Educación Infantil. 

imbre que sinala entrada e saída ao centro, por outro que non teña un 
son tan forte ou que poida levar música. Petición realizada dende Orientación para 

ao timbre que temos neste momento. 

no patio de Ed. Infantil e outra no patio de 

árbores taladas, restos vexetais e de terra que hai dentro do 

Revisar unha árbore que está dentro da pista e que esta tirando co muro que rodea 

peron os xardineiros na tala da árbore da entrada. 

olóxica no patio e 



 

 

 

CEIP  de Quintela 
 
Actuacións que xa realizou o Concell

- Recolocación de luces exteriores infantil. (verán 2015)
- Muro perimetral do centro. (verán 2015)
- Limpeza, retirada de escombros, arranxo da porta dunha caseta. (verán 2015)
- Tirar escombro, limpar e arranxar peche de acceso ao muro de contención da pista 

polideportiva. (verán 2015)
- Reparar marcos das portas dos baños. (verán 2015)
- Azulexos dos baños caeran: repuxéronse. (verán 2015)
- Electricista para cambiar dous enchufes na bibl

fluorescente (5º). (verán 2015)
- Canalización de pluviais no patio (novembro 2015)
- Electricista: Fundíronse as luces , ou non funciona ben o interruptor, non sabemos de 

un baño de nenas. (novembro 2015)
- Carpinteiro: persiana estragada

unha balda mais no armario do comedor, para poñer os víveres do Plan Madruga. 
(novembro 2015) 

- Bloque que rompeu na baixada a infantil (decembro 2015)
- Arranxar persianas (DECEMBRO 2015)
- Tubaxe para desaugadoiro
- Colocar caseta meteorolóxica (x
- Colocación de encerado dixital (marzo 2016)
- Fontaneiro (marzo 2016)
- Electricista para contacto aula informática (abril 2016)
- Muro de bloques que caeu na subida á pista. (abril 2016)

 
Actuacións de mellora promovidas polo Concello (febreiro 201

- Ancorar as porterías da pista. 
- Renovación da pista deportiva con slurry acrílico.

 
Pendente 

- Arranxos no parque de Infantil ( tapar 
- Chorrear patio 
- Limpeza de canalóns no ximnasio.
- Llanear e pintar a caseta con

 
Actuacións de mellora que promoverá o Concello no verán 2016:

- Rematar a cuberta que se realizou o ano pasado (llanear, pintar e colocar foco).
- Substituír a actual valla de 

do centro.  
- Formigonar o chan da parte traseira e lateral
- Fixar o pasamáns de entrada

CEIP de Seara 

24

Actuacións que xa realizou o Concello: 
Recolocación de luces exteriores infantil. (verán 2015) 
Muro perimetral do centro. (verán 2015) 
Limpeza, retirada de escombros, arranxo da porta dunha caseta. (verán 2015)
Tirar escombro, limpar e arranxar peche de acceso ao muro de contención da pista 
polideportiva. (verán 2015) 
Reparar marcos das portas dos baños. (verán 2015) 
Azulexos dos baños caeran: repuxéronse. (verán 2015) 
Electricista para cambiar dous enchufes na biblioteca e reparar interruptor (1º) e 
fluorescente (5º). (verán 2015) 

ón de pluviais no patio (novembro 2015) 
Electricista: Fundíronse as luces , ou non funciona ben o interruptor, non sabemos de 

(novembro 2015) 
estragada, colgar encerado magnética nunha aula de Infantil, e 

mais no armario do comedor, para poñer os víveres do Plan Madruga. 

Bloque que rompeu na baixada a infantil (decembro 2015) 
Arranxar persianas (DECEMBRO 2015) 
Tubaxe para desaugadoiro no patio. (decembro 2015) 
Colocar caseta meteorolóxica (xaneiro 2016) 
Colocación de encerado dixital (marzo 2016) 
Fontaneiro (marzo 2016) 
Electricista para contacto aula informática (abril 2016) 
Muro de bloques que caeu na subida á pista. (abril 2016) 

Actuacións de mellora promovidas polo Concello (febreiro 2016) 
ar as porterías da pista.  

Renovación da pista deportiva con slurry acrílico. 

Arranxos no parque de Infantil ( tapar fendas, enganchar os arames 

Limpeza de canalóns no ximnasio. 
Llanear e pintar a caseta construída xunto o edificio de infantil. 

Actuacións de mellora que promoverá o Concello no verán 2016: 
Rematar a cuberta que se realizou o ano pasado (llanear, pintar e colocar foco).
Substituír a actual valla de arame estragada por outra electrosoldada na par

Formigonar o chan da parte traseira e lateral 
Fixar o pasamáns de entrada 

 

Limpeza, retirada de escombros, arranxo da porta dunha caseta. (verán 2015) 
Tirar escombro, limpar e arranxar peche de acceso ao muro de contención da pista 

oteca e reparar interruptor (1º) e 

Electricista: Fundíronse as luces , ou non funciona ben o interruptor, non sabemos de 

magnética nunha aula de Infantil, e 
mais no armario do comedor, para poñer os víveres do Plan Madruga. 

 de peche...). 

Rematar a cuberta que se realizou o ano pasado (llanear, pintar e colocar foco). 
estragada por outra electrosoldada na parte traseira 



 

 

 

 
Actuacións que xa realizou o Concello:

- Arranxar unha cisterna do edificio de infantil. (verán 2015)
- Arranxar 10 persianas que non funcionaban. 
- Poñer reixa de ferro nunha 
- Pala escavadora para obra de drenaxe do patio de infantil en colaboración coa Xunta. 

(verán 2015) 
- Tapar as fendas das beirarrúas
- Reparar elementos infantil. (outubro 15)
- Limpeza de canalóns e reparación de baixante (febreiro 2016)
- Arranxo de persianas (marzo 2016)
- Reparación dunha mesa de madeira do patio. (en colaboración coa ANPA) (abril 2016)
- Substitución e pintado do valo de madeira (
- Substituír inodoros infantil (abril 2016)
- Poñer arqueta con tapa de ferro na parte traseira do colexio. (abril 2016)
- Substitución cristais rotos (abril 2016)

 
Actuacións pendentes: 

- Carpintería e electricidade.
- Substituír valo perimetral.
- Desatoar sumidoiros do parque infantil.
- Substituír postes que sosteñen a rede do campo de fútbol 7 e tensar arame.
- Substituír radiador no ximnasio.
- Reparar columnas patio cu
- Cuberta para a entrada traseira. (CE e claustro non o consideran prioritario)

 
 

CEIP de Reibón 
 
Actuacións que xa realizou o Concello:
 - Fixar váter no corredor
 - Colocar váter novo baño de 6º.(verán 2015)
 - Cambiar billacorredor 
 - Revisar váter corredor 
 - Revisar bote sifónico no baño ao lado das limpadoras. (verán 2015)
 - Revisar billa no baño dos nenos (xunto ao comedor 
 - Pintar biblioteca. (verán 2015)
 - Pintar aula infantil. (verán 2

- Pala para retirar o tren (madeira podre) do parque de infantil. (verán 2015)
 - Traslado dun banco do parque de infantil. (verán 2015)

- Pintar corredores e pasamáns. (novembro 2015)
- Cambio de tubaxe rota. (decembro 2015)
- Análise da auga (febreiro 201
- Mantemento de fontanería (marzo e maio 2016)
- Mantemento electricidade e carpintería (abril e maio 2016)
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Actuacións que xa realizou o Concello: 
Arranxar unha cisterna do edificio de infantil. (verán 2015) 
Arranxar 10 persianas que non funcionaban. (verán 2015) 
Poñer reixa de ferro nunha tubaxe xunto ao muro traseiro do colexio. (verán 2015)
Pala escavadora para obra de drenaxe do patio de infantil en colaboración coa Xunta. 

beirarrúas de infantil. (outubro 15) 
r elementos infantil. (outubro 15) 

Limpeza de canalóns e reparación de baixante (febreiro 2016) 
Arranxo de persianas (marzo 2016) 
Reparación dunha mesa de madeira do patio. (en colaboración coa ANPA) (abril 2016)
Substitución e pintado do valo de madeira (en colaboración coa ANPA) (abril 2016)
Substituír inodoros infantil (abril 2016) 
Poñer arqueta con tapa de ferro na parte traseira do colexio. (abril 2016)
Substitución cristais rotos (abril 2016) 

Carpintería e electricidade. 
uír valo perimetral. 

Desatoar sumidoiros do parque infantil. 
Substituír postes que sosteñen a rede do campo de fútbol 7 e tensar arame.
Substituír radiador no ximnasio. 
Reparar columnas patio cuberto e cornixa do edificio de infantil. 

a traseira. (CE e claustro non o consideran prioritario)

Actuacións que xa realizou o Concello: 
corredor de 3º. (verán 2015) 

Colocar váter novo baño de 6º.(verán 2015) 
 2º.(verán 2015) 
 entrada. (verán 2015) 

Revisar bote sifónico no baño ao lado das limpadoras. (verán 2015)
no baño dos nenos (xunto ao comedor – infantil) (verán 2015)

Pintar biblioteca. (verán 2015) 
Pintar aula infantil. (verán 2015) 
Pala para retirar o tren (madeira podre) do parque de infantil. (verán 2015)
Traslado dun banco do parque de infantil. (verán 2015) 

Pintar corredores e pasamáns. (novembro 2015) 
rota. (decembro 2015) 

Análise da auga (febreiro 2016) 
Mantemento de fontanería (marzo e maio 2016) 
Mantemento electricidade e carpintería (abril e maio 2016) 

 

xunto ao muro traseiro do colexio. (verán 2015) 
Pala escavadora para obra de drenaxe do patio de infantil en colaboración coa Xunta. 

Reparación dunha mesa de madeira do patio. (en colaboración coa ANPA) (abril 2016) 
en colaboración coa ANPA) (abril 2016) 

Poñer arqueta con tapa de ferro na parte traseira do colexio. (abril 2016) 

Substituír postes que sosteñen a rede do campo de fútbol 7 e tensar arame. 

a traseira. (CE e claustro non o consideran prioritario) 

Revisar bote sifónico no baño ao lado das limpadoras. (verán 2015) 
infantil) (verán 2015) 

Pala para retirar o tren (madeira podre) do parque de infantil. (verán 2015) 



 

 

 

 
Actuación de mellora promovida polo Concello en febreiro de 2016

- Canalización e tapado do desaugadoiro do patio de infantil.
 
Actuacións pendentes:  

- Repoñer madeiras podres no valo de madeira do parque infantil.
- Novo areeiro no patio de infantil.
- Rematar os baños exteriores. 
- Arqueta para a recollida de auga da chuvia e tubo que una coa canalización de detrás 

do colexio. (PENDENTE XUNTA DE COMPENSACIÓ
- Pranchas de goma do elemento do parque de infantil. 

 

CEIP A Guía 
 
Actuacións que xa realizou o Concello:
- Facer rampla de acceso desde o colexio ao patio cuberto para alumnado con mobilidade 

reducida.(verán 2015) 
- Colocar tubos fluorescentes en aulas, co
- Arranxos de persianas. (verán 2015)
- Pintado de aulas (outubro 2015)
- Colocar azulexos en baños (novembro 2015)
- Luz de baños nenas (novembro 2015)
- 2 cisternas botan auga. (novembro 2015)
- Retirar papeleira. (novembro 2015)
-  Retirar o canalón da porta principal. Reparación e pintado do aleiro  (decembro 2015)
- Rampla de acceso para sacar escenario. (decembro 2015)
- Goteiras sala de profesores (decembro 2015)
- Arranxo da caldeira (xaneiro 2016)
- Arranxo cable pararraios (marzo 2016)
- Colocación de encerado dixital (marzo 2016)
- Retirar materiais do cuarto da caldeira. (marzo 2016)
- Remendo do valo da pista deportiva (marzo 2016)
- Arranxo do termo do comedor (marzo 2016)
- Limpeza de entrada e patio (maio 2016)
- Reparación de muro para mural
- Fontanería (abril 2016) 
- colgado de radiadores. (maio 2016)

 
Actuacións que se realizaron no plan das pistas deportivas (febreiro 2016)
- Renovación da pista deportiva con slurry acrílico 

 
Actuacións pendentes: 
- Pintar portas e pasamáns. 
- Chorrear patio cuberto para ser pintado.
- Mosquiteiro para comedor.
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Actuación de mellora promovida polo Concello en febreiro de 2016 
Canalización e tapado do desaugadoiro do patio de infantil. 

Repoñer madeiras podres no valo de madeira do parque infantil. 
Novo areeiro no patio de infantil. 
Rematar os baños exteriores.  
Arqueta para a recollida de auga da chuvia e tubo que una coa canalización de detrás 
do colexio. (PENDENTE XUNTA DE COMPENSACIÓN) 
Pranchas de goma do elemento do parque de infantil.  

Actuacións que xa realizou o Concello: 
Facer rampla de acceso desde o colexio ao patio cuberto para alumnado con mobilidade 

Colocar tubos fluorescentes en aulas, corredores e ximnasio. (verán 2015)
Arranxos de persianas. (verán 2015) 
Pintado de aulas (outubro 2015) 
Colocar azulexos en baños (novembro 2015) 
Luz de baños nenas (novembro 2015) 
2 cisternas botan auga. (novembro 2015) 
Retirar papeleira. (novembro 2015) 

etirar o canalón da porta principal. Reparación e pintado do aleiro  (decembro 2015)
a de acceso para sacar escenario. (decembro 2015) 

Goteiras sala de profesores (decembro 2015) 
Arranxo da caldeira (xaneiro 2016) 
Arranxo cable pararraios (marzo 2016) 
Colocación de encerado dixital (marzo 2016) 
Retirar materiais do cuarto da caldeira. (marzo 2016) 
Remendo do valo da pista deportiva (marzo 2016) 
Arranxo do termo do comedor (marzo 2016) 
Limpeza de entrada e patio (maio 2016) 
Reparación de muro para mural (maio 2016) 

colgado de radiadores. (maio 2016) 

Actuacións que se realizaron no plan das pistas deportivas (febreiro 2016)
Renovación da pista deportiva con slurry acrílico  

 
patio cuberto para ser pintado. 

Mosquiteiro para comedor. 

 

Arqueta para a recollida de auga da chuvia e tubo que una coa canalización de detrás 

Facer rampla de acceso desde o colexio ao patio cuberto para alumnado con mobilidade 

rredores e ximnasio. (verán 2015) 

etirar o canalón da porta principal. Reparación e pintado do aleiro  (decembro 2015) 

Actuacións que se realizaron no plan das pistas deportivas (febreiro 2016) 



 

 

 

- Falta unha mangueira de incendios e a outra que non está legalmente colocada.
- Firme perigoso no patio de infantil.
- Peche da pista para acceso desde o exterior.

 

CEIP Domaio 
 
Actuacións que realizou o Concello:

- Pintor para retoques nas aulas. (verán 2015 e novembro 2015))
- Canalización de pluviais no patio. (novembro 2015)
- Carpinteiro para Illar tubos no comedor. (xaneiro 2016)
- Mantemento fontanería, carpintería e electricidade. (abril

 
Actuacións pendentes: 

- Carpinteiro para colocación de armarios e encerados, pechar mesas aula de plástica, 
mosquiteiros comedor e barrotes parque infantil.

- Fixar radiador aula infantil.
- Substitución porta aula de informática.

 
Actuacións de mellora que promove

- Substitución do arame que separa pistas do edificio da ANPA e cancela 
correspondente. (o concello porá valos electrosoldados a cargo dunha subvención da 
Deputación e o colexio a cancela financiada pola Xunta).

- Muro e peche perimetral do centro.
 

EEI de Verducedo 
 
Actuacións que xa realizou o Concello:

- Reparar cristais rotos. (verán 2015)
- Aplanar o parque botando terra, plantando herba e eliminar tocóns. (outubro 15)
- Carpintería (instalación percheiros, xaboneiras, …) (outubro 20
- Timbre potente (novembro 2015)
- Reparación cornixa (decembro 2015)
- Marco porta comedor (decembro 2015) 
- Pintar sinais da parada do bus. (decembro 2015)
- Persiana e expendedor (xaneiro 2016)
- Colocación de encerado dixital (marzo 2016)
- Montaxe de invernadoiro (abril 2016)
- Mantemento xeral 

 
Pendente: 

- Construción de caseta para almacén.
- Canalización de pluviais separando ramp
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Falta unha mangueira de incendios e a outra que non está legalmente colocada.
Firme perigoso no patio de infantil. 
Peche da pista para acceso desde o exterior. 

o Concello: 
Pintor para retoques nas aulas. (verán 2015 e novembro 2015)) 
Canalización de pluviais no patio. (novembro 2015) 
Carpinteiro para Illar tubos no comedor. (xaneiro 2016) 
Mantemento fontanería, carpintería e electricidade. (abril-maio 2016)

Carpinteiro para colocación de armarios e encerados, pechar mesas aula de plástica, 
mosquiteiros comedor e barrotes parque infantil. 
Fixar radiador aula infantil. 
Substitución porta aula de informática. 

Actuacións de mellora que promoverá o Concello no verán 2016: 
que separa pistas do edificio da ANPA e cancela 

correspondente. (o concello porá valos electrosoldados a cargo dunha subvención da 
Deputación e o colexio a cancela financiada pola Xunta). 

metral do centro. 

Actuacións que xa realizou o Concello: 
Reparar cristais rotos. (verán 2015) 
Aplanar o parque botando terra, plantando herba e eliminar tocóns. (outubro 15)
Carpintería (instalación percheiros, xaboneiras, …) (outubro 2015) 
Timbre potente (novembro 2015) 
Reparación cornixa (decembro 2015) 
Marco porta comedor (decembro 2015)  
Pintar sinais da parada do bus. (decembro 2015) 
Persiana e expendedor (xaneiro 2016) 
Colocación de encerado dixital (marzo 2016) 

iro (abril 2016) 

Construción de caseta para almacén. 
Canalización de pluviais separando rampla de acceso e xardín. 

 

Falta unha mangueira de incendios e a outra que non está legalmente colocada. 

maio 2016) 

Carpinteiro para colocación de armarios e encerados, pechar mesas aula de plástica, 

que separa pistas do edificio da ANPA e cancela 
correspondente. (o concello porá valos electrosoldados a cargo dunha subvención da 

Aplanar o parque botando terra, plantando herba e eliminar tocóns. (outubro 15) 



 

 

 

EEI O Con 

 
Actuacións que xa realizou o Concello:

- Colocar cortiza nas paredes (en colaboración coa ANPA) (verán
- Colocar unha luz axeitada no pavillón. (verán 2015)
- Revisión de billas que perden auga. (verán 2015)
- Revisión de cisternas e s
- Arranxar verxas. (verán 2015)
- Billa que perde auga no comedor e aula de 3 anos (novembro 2015)
- Arranxo da caldeira (xaneiro 2015)
- Carpintería: persianas e portas. (febreiro e marzo 2016)

 
Actuacións pendentes: 

- Nivelar o chan do parque infantil tapando buratos. 
- Desfacer as paredes do areeiro. 
- Prolongar o tubo da chimenea da caldeira. 
- Acolchamento da rampl

 
Actuacións de mellora que promoverá o Concello no verán 2016:

- Substituír os elementos do parque infantil.

 
 

ESCOLA INFANTIL PAZÓ 
Actuacións que xa realizou o Concello:

- Pegar dúas molduras de protección no aula de bebés.(verán
- Electricista para solucionar problema eléctrico na planta baixa.(verán 2015)
- arranxo estor da aula de bebés.(verán 2015)
- Carga da caldeira de pellets. (outubro 2015)
- Limpeza da caldeira de pellets. (outubro 2015)
- mangueira para o patio. (novembro 20
- fuga de auga no patio (novembro 2015)
- Arranxos na caldeira (decembro 2015)
- Desatoar inodoro (febreiro 2016)
- Colocación dunha balda no comedor. (febreiro 2016)
- Mantemento de electricidade, fontanería e carpintería (marzo e maio 2016)
- Arranxo do areeiro que non elimina a auga. (maio 2016)

Pendente: 
- Porta de entrada non pecha ben.
- Colocación dun plafón na entrada.
- Precisan estantería para a zona de 
- Precisan unha cancela para separar o patio do corredor de entrada.
- Precisan un timbre. 
- Rematar de arranxar a porta do aseo.
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Actuacións que xa realizou o Concello: 
nas paredes (en colaboración coa ANPA) (verán 2015)

Colocar unha luz axeitada no pavillón. (verán 2015) 
que perden auga. (verán 2015) 

Revisión de cisternas e selado wc. (verán 2015) 
Arranxar verxas. (verán 2015) 
Billa que perde auga no comedor e aula de 3 anos (novembro 2015)

xo da caldeira (xaneiro 2015) 
Carpintería: persianas e portas. (febreiro e marzo 2016) 

Nivelar o chan do parque infantil tapando buratos.  
Desfacer as paredes do areeiro.  
Prolongar o tubo da chimenea da caldeira.  

la do patio. (farao a ANPA) 

Actuacións de mellora que promoverá o Concello no verán 2016: 
Substituír os elementos do parque infantil. 

Actuacións que xa realizou o Concello: 
Pegar dúas molduras de protección no aula de bebés.(verán 2015) 
Electricista para solucionar problema eléctrico na planta baixa.(verán 2015)
arranxo estor da aula de bebés.(verán 2015) 
Carga da caldeira de pellets. (outubro 2015) 
Limpeza da caldeira de pellets. (outubro 2015) 
mangueira para o patio. (novembro 2015) 
fuga de auga no patio (novembro 2015) 
Arranxos na caldeira (decembro 2015) 

inodoro (febreiro 2016) 
Colocación dunha balda no comedor. (febreiro 2016) 
Mantemento de electricidade, fontanería e carpintería (marzo e maio 2016)

que non elimina a auga. (maio 2016) 

Porta de entrada non pecha ben. 
Colocación dun plafón na entrada. 
Precisan estantería para a zona de vestiario.  
Precisan unha cancela para separar o patio do corredor de entrada.

 
arranxar a porta do aseo. 

 

2015) 

Billa que perde auga no comedor e aula de 3 anos (novembro 2015) 

Electricista para solucionar problema eléctrico na planta baixa.(verán 2015) 

Mantemento de electricidade, fontanería e carpintería (marzo e maio 2016) 

Precisan unha cancela para separar o patio do corredor de entrada. 



 

 

 

- Revisar ventás da escola (algunhas non pechan)

 

ESCOLA DE MÚSICA  
 
Actuacións que xa realizou o Concello:

- Arranxo das baldosas nunha aula da planta inferior (verán 2015)
- Electricista (novembro 2015)
- Arranxo de tellas (febreiro 20
- Mantemento electricidade, fontanería e carpintería (maio 2016)

 
Pendente: 

- Illamento dunha parede por problemas de humidade.
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Revisar ventás da escola (algunhas non pechan) 

Actuacións que xa realizou o Concello: 
Arranxo das baldosas nunha aula da planta inferior (verán 2015) 
Electricista (novembro 2015) 
Arranxo de tellas (febreiro 2016) 
Mantemento electricidade, fontanería e carpintería (maio 2016) 

Illamento dunha parede por problemas de humidade. 

 



 

 

 

9. Necesidades de actuacións estruturais nos centros de Moaña

 

Nos centros educativos titularidade da Consellería de Educació

deficiencias estruturais que non corresponde corrixir ao Concello por tratarse de actuacións 

dunha magnitude que supera o mero mantemento ou conservación. Son actuacións de 

mellora importantes para o día a día destas escolas que debe

Xunta de Galicia. 

 

Representantes do Concello de Moaña tiveron unha xuntanza co Xefe Territorial de Educación 

en xullo de 2015 para presentar esta demanda de actuación. Sen embargo, durante o ano 

2015 non obtiveron resposta o 

Pleno de Moaña do 28 de xaneiro de 2016 que foi aprobada por unanimidade, na que se 

expoñían as seguintes necesidades:

 

CEIP da Guía: Substitución das tubaxes de ferro da auga corrente. Existe un r

Consellería de Sanidade para esta substitución despois de dúas analíticas nas que se 

detectaron niveis de ferro e chumbo por enriba do permitido.

 

CEIP de Reibón: Llaneado e pintado da fachada, que conta con numerosas fendas que 

provocan inundacións nas aulas. Substitución das antigas xanelas de ferro na fachada norte 

que non permiten illar o centro. Remodelación das aulas de Educación Infantil, que non son 

específicas. 

 

CEIP de Tirán: Substitución da cuberta, con numerosas tellas rotas que p

constantes nas aulas nos días de chuvia. Ampliación do edificio de Educación Infantil, creando 

unha terceira aula. 

 

CEIP de Seara: Substitución das placas dos teitos de fibra de vidro. A Consellería só procedeu á 

súa substitución no teito do comedor despois dun requirimento de Sanidade, pero quedaron 

pendentes nos teitos do 1º e 2º andar. Cubrición de fendas e pintado da fachada.

 

CEIP de Domaio: Substitución das placas dos teitos de fibra de vidro no 1º e 2º andar.

CEIP de Abelendo: Elevación do muro de contención do centro e ampliación do espazo de 

xogo de Educación Infantil. 

 

CEIP de Quintela: Intervención para mellorar a accesibilidade no patio de Educación Infantil. 

Ampliación do edificio de Educación Infantil, creando unha terceira aula
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. Necesidades de actuacións estruturais nos centros de Moaña 

Nos centros educativos titularidade da Consellería de Educación atopamos importantes 

deficiencias estruturais que non corresponde corrixir ao Concello por tratarse de actuacións 

dunha magnitude que supera o mero mantemento ou conservación. Son actuacións de 

mellora importantes para o día a día destas escolas que deben ser asumidas sen demora pola 

Representantes do Concello de Moaña tiveron unha xuntanza co Xefe Territorial de Educación 

en xullo de 2015 para presentar esta demanda de actuación. Sen embargo, durante o ano 

 que levou ao goberno municipal a presentar unha moción no 

Pleno de Moaña do 28 de xaneiro de 2016 que foi aprobada por unanimidade, na que se 

expoñían as seguintes necesidades: 

: Substitución das tubaxes de ferro da auga corrente. Existe un r

Consellería de Sanidade para esta substitución despois de dúas analíticas nas que se 

detectaron niveis de ferro e chumbo por enriba do permitido. 

: Llaneado e pintado da fachada, que conta con numerosas fendas que 

ndacións nas aulas. Substitución das antigas xanelas de ferro na fachada norte 

que non permiten illar o centro. Remodelación das aulas de Educación Infantil, que non son 

: Substitución da cuberta, con numerosas tellas rotas que provoca goteiras 

constantes nas aulas nos días de chuvia. Ampliación do edificio de Educación Infantil, creando 

: Substitución das placas dos teitos de fibra de vidro. A Consellería só procedeu á 

o comedor despois dun requirimento de Sanidade, pero quedaron 

pendentes nos teitos do 1º e 2º andar. Cubrición de fendas e pintado da fachada.

: Substitución das placas dos teitos de fibra de vidro no 1º e 2º andar.

ón do muro de contención do centro e ampliación do espazo de 

: Intervención para mellorar a accesibilidade no patio de Educación Infantil. 

Ampliación do edificio de Educación Infantil, creando unha terceira aula. 
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dunha magnitude que supera o mero mantemento ou conservación. Son actuacións de 

n ser asumidas sen demora pola 

Representantes do Concello de Moaña tiveron unha xuntanza co Xefe Territorial de Educación 

en xullo de 2015 para presentar esta demanda de actuación. Sen embargo, durante o ano 

que levou ao goberno municipal a presentar unha moción no 

Pleno de Moaña do 28 de xaneiro de 2016 que foi aprobada por unanimidade, na que se 

: Substitución das tubaxes de ferro da auga corrente. Existe un requirimento da 

Consellería de Sanidade para esta substitución despois de dúas analíticas nas que se 

: Llaneado e pintado da fachada, que conta con numerosas fendas que 

ndacións nas aulas. Substitución das antigas xanelas de ferro na fachada norte 

que non permiten illar o centro. Remodelación das aulas de Educación Infantil, que non son 

rovoca goteiras 

constantes nas aulas nos días de chuvia. Ampliación do edificio de Educación Infantil, creando 

: Substitución das placas dos teitos de fibra de vidro. A Consellería só procedeu á 

o comedor despois dun requirimento de Sanidade, pero quedaron 

pendentes nos teitos do 1º e 2º andar. Cubrición de fendas e pintado da fachada. 

: Substitución das placas dos teitos de fibra de vidro no 1º e 2º andar. 

ón do muro de contención do centro e ampliación do espazo de 

: Intervención para mellorar a accesibilidade no patio de Educación Infantil. 



 

 

 

EEI do Con: Afortalamento de dous muros de contención que presentan un perigoso 

alombamento. 

 

ACORDO PLENARIO do 28 de xaneiro de 2016:

 

O Concello de Moaña solicita á Xefatura Territorial de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria de Pontevedra q

posible, as actuacións estruturais que son da súa competencia nas Escolas de 

Educación Infantil e Colexios de Educación Infantil e Primaria de Moaña 

precisas para o correcto desenvolvemento da actividade educativa.

Solicita tamén que se traslade información ao Concello de Moaña sobre a 

previsión e prazos para estas actuacións.

 

Despois desta data tivo lugar unha segunda xuntanza entre o Concello de Moaña e a 

Consellería  de Educación o 12 de abril de 2016 na que a Xefatura

intención de comezar de forma inminente as obras de substitución das tubaxes de ferro do 

CEIP A Guía e realizar durante o verán de 2016 a substitución da cuberta do CEIP de Tirán.

 

Posteriormente, o 5 de maio de 2016, a alcaldesa d

Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, un 

administracións que representan para a programación e execución de actuacións de mellora 

dos centros públicos de educación infantil e primar

 

Nese documento a Consellería de Cultura, Educación e O.U. e o Concello de Moaña 

comprométense a investir respectivamente 

colexios públicos de Moaña durante 2016.

 

O Concello de Moaña, que asinou este 

público ese día que consideraba insuficiente a cantidade achegada pola Consellería de 

Educación (que estaría dedicada unicamente ás obras no CEIP A Guía e CEIP de Tirán), tendo 

en conta a grande cantidade de centros de ensino do concello (9 centros dos niveis de Infantil 

e Primaria) e as súas importantes necesidades estruturais.

 

O concello puxo de manifesto que practicamente iguala á Consellería en investimentos para a 

mellora dos centros, cando a competencia desta

Consellería, que ademais conta con moitos máis recursos públicos para este fin (ao Concello 

só lle corresponderían actuacións de mantemento e conservación).
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: Afortalamento de dous muros de contención que presentan un perigoso 

do 28 de xaneiro de 2016: 

O Concello de Moaña solicita á Xefatura Territorial de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria de Pontevedra que desenvolva, no prazo máis breve 

posible, as actuacións estruturais que son da súa competencia nas Escolas de 

Educación Infantil e Colexios de Educación Infantil e Primaria de Moaña 

precisas para o correcto desenvolvemento da actividade educativa. 

ta tamén que se traslade información ao Concello de Moaña sobre a 

previsión e prazos para estas actuacións. 

Despois desta data tivo lugar unha segunda xuntanza entre o Concello de Moaña e a 

Consellería  de Educación o 12 de abril de 2016 na que a Xefatura Territorial trasladou a 

intención de comezar de forma inminente as obras de substitución das tubaxes de ferro do 

CEIP A Guía e realizar durante o verán de 2016 a substitución da cuberta do CEIP de Tirán.

Posteriormente, o 5 de maio de 2016, a alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asinou co 

Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, un PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

administracións que representan para a programación e execución de actuacións de mellora 

dos centros públicos de educación infantil e primaria do Concello de Moaña.

Nese documento a Consellería de Cultura, Educación e O.U. e o Concello de Moaña 

comprométense a investir respectivamente 96500€ e 84600€ en obras de mellora dos 

colexios públicos de Moaña durante 2016. 

O Concello de Moaña, que asinou este protocolo por responsabilidade institucional, fixo 

público ese día que consideraba insuficiente a cantidade achegada pola Consellería de 

Educación (que estaría dedicada unicamente ás obras no CEIP A Guía e CEIP de Tirán), tendo 

en conta a grande cantidade de centros de ensino do concello (9 centros dos niveis de Infantil 

úas importantes necesidades estruturais. 

O concello puxo de manifesto que practicamente iguala á Consellería en investimentos para a 

mellora dos centros, cando a competencia destas obras de mellora é unicamente da 

Consellería, que ademais conta con moitos máis recursos públicos para este fin (ao Concello 

só lle corresponderían actuacións de mantemento e conservación). 
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ta tamén que se traslade información ao Concello de Moaña sobre a 
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ia do Concello de Moaña. 

Nese documento a Consellería de Cultura, Educación e O.U. e o Concello de Moaña 

en obras de mellora dos 

por responsabilidade institucional, fixo 

público ese día que consideraba insuficiente a cantidade achegada pola Consellería de 

Educación (que estaría dedicada unicamente ás obras no CEIP A Guía e CEIP de Tirán), tendo 

en conta a grande cantidade de centros de ensino do concello (9 centros dos niveis de Infantil 

O concello puxo de manifesto que practicamente iguala á Consellería en investimentos para a 

s obras de mellora é unicamente da 

Consellería, que ademais conta con moitos máis recursos públicos para este fin (ao Concello 

 



 

 

 

10. Accións contrarias á implantación da LOMCE

 

Na propia constitución do actual Consello Escolar Municipal, no mes de xuño de 2015, no 

momento de asumir a súa presidencia, o Concelleiro de Ensino manifestou a posición do 

goberno municipal favorable a un ensino público, inclusivo, galego e de calidade. Esta posición 

xustifica unha oposición á LOMCE por conter esta lei medidas segregadoras, centralizadoras e 

privatizadoras. 

 

A Federación de ANPAS Arco da Vella organizou o 4 de maio de 2016 unha charla, con 

presenza de representantes do profesorado e de nais e pais do al

consecuencias da LOMCE e a función segregadora e centralizadora que teñen as probas finais 

de 3º e 6º de primaria.  

 

Nesa xuntanza, con presenza do Concelleiro de Ensino, acordouse promover entre a veciñanza 

de Moaña a inasisitencia do alumnado nos días de realización das probas e convocar 

conxuntamente Concello de Moaña e Federación de ANPAS a toda a comunidade educativa 

de Moaña a unha concentración o luns 9 de maio de 2016 ás 20:00h para mostrar o seu 

rexeitamento á LOMCE demandando

levando a cabo as probas finais de 3º e 6º. 

 

Na concentración do 9 de maio tivo lugar a lectura do seguinte manifesto:

• O estabelecemento da proba xeral en 3º e 6º de Primaria e as reválidas en 4º d
en bacharelato, que son requisito imprescindíbel para conseguir os títulos 
correspondentes, pretende pór as maiores trabas posíbeis para a continuación dos 
estudos. Responde, exclusivamente, a unha concepción totalmente clasista e elitista da 
educación e contribúe a excluír o alumnado máis desfavorecido socialmente do dereito 
á educación, cando xa hoxe o ensino público carece de elementos compensatorios para 
facer efectivo e real o principio de igualdade de oportunidade. 

• É unha aberración desde o p
presión innecesaria, mediante probas que o vai avaliar baixo estándares 
uniformizadores, sen considerar a educación como un proceso no que hai que  
considerar as circunstancias persoais e socioeconómicas e
do alumnado.  

• Limítanse a avaliar o ámbito lingüístico, matemático e científico
menosprezando a adquisición doutras competencias, destrezas e habilidades do campo 
artístico e musical refusando o ensino da nosa historia 
para a formación integral do alumnado. 

• Recentralizan o sistema educativo, dado que a elaboración e deseño das probas, os 
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis serán fixados polo 
Ministerio de Educación, rexeitando así o estudo e coñecemento de todo o que nos 
conforma como pobo galego. 
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. Accións contrarias á implantación da LOMCE 

itución do actual Consello Escolar Municipal, no mes de xuño de 2015, no 

momento de asumir a súa presidencia, o Concelleiro de Ensino manifestou a posición do 

goberno municipal favorable a un ensino público, inclusivo, galego e de calidade. Esta posición 

ustifica unha oposición á LOMCE por conter esta lei medidas segregadoras, centralizadoras e 

A Federación de ANPAS Arco da Vella organizou o 4 de maio de 2016 unha charla, con 

presenza de representantes do profesorado e de nais e pais do alumnado, analizando as 

consecuencias da LOMCE e a función segregadora e centralizadora que teñen as probas finais 

Nesa xuntanza, con presenza do Concelleiro de Ensino, acordouse promover entre a veciñanza 

o alumnado nos días de realización das probas e convocar 

conxuntamente Concello de Moaña e Federación de ANPAS a toda a comunidade educativa 

de Moaña a unha concentración o luns 9 de maio de 2016 ás 20:00h para mostrar o seu 

rexeitamento á LOMCE demandando á Xunta de Galicia que paralizase a súa implantación non 

levando a cabo as probas finais de 3º e 6º.  

Na concentración do 9 de maio tivo lugar a lectura do seguinte manifesto: 

O estabelecemento da proba xeral en 3º e 6º de Primaria e as reválidas en 4º d
en bacharelato, que son requisito imprescindíbel para conseguir os títulos 
correspondentes, pretende pór as maiores trabas posíbeis para a continuación dos 
estudos. Responde, exclusivamente, a unha concepción totalmente clasista e elitista da 

ción e contribúe a excluír o alumnado máis desfavorecido socialmente do dereito 
á educación, cando xa hoxe o ensino público carece de elementos compensatorios para 
facer efectivo e real o principio de igualdade de oportunidade.  
É unha aberración desde o punto de vista pedagóxico someter o alumnado a unha 
presión innecesaria, mediante probas que o vai avaliar baixo estándares 
uniformizadores, sen considerar a educación como un proceso no que hai que  
considerar as circunstancias persoais e socioeconómicas e as capacidades e actitudes 

Limítanse a avaliar o ámbito lingüístico, matemático e científico-técnico, 
menosprezando a adquisición doutras competencias, destrezas e habilidades do campo 
artístico e musical refusando o ensino da nosa historia e medio natural, imprescindíbel 
para a formación integral do alumnado.  
Recentralizan o sistema educativo, dado que a elaboración e deseño das probas, os 
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis serán fixados polo 

cación, rexeitando así o estudo e coñecemento de todo o que nos 
conforma como pobo galego.  
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O estabelecemento da proba xeral en 3º e 6º de Primaria e as reválidas en 4º da ESO e 
en bacharelato, que son requisito imprescindíbel para conseguir os títulos 
correspondentes, pretende pór as maiores trabas posíbeis para a continuación dos 
estudos. Responde, exclusivamente, a unha concepción totalmente clasista e elitista da 

ción e contribúe a excluír o alumnado máis desfavorecido socialmente do dereito 
á educación, cando xa hoxe o ensino público carece de elementos compensatorios para 

unto de vista pedagóxico someter o alumnado a unha 
presión innecesaria, mediante probas que o vai avaliar baixo estándares 
uniformizadores, sen considerar a educación como un proceso no que hai que  

as capacidades e actitudes 

técnico, 
menosprezando a adquisición doutras competencias, destrezas e habilidades do campo 

e medio natural, imprescindíbel 

Recentralizan o sistema educativo, dado que a elaboración e deseño das probas, os 
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis serán fixados polo 

cación, rexeitando así o estudo e coñecemento de todo o que nos 



 

 

 

• Desprezan a avaliación continua e a opinión do equipo docente, cando ninguén mellor 
que o titor ou titora ou o equipo docente para coñecer as carencias, potencialid
habilidades e capacidades do alumnado, así como dos medios, recursos e apoios 
necesarios para mellorar a aprendizaxe e o rendemento escolar.

• Subestiman e desconfían do traballo do profesorado que estará sometido e totalmente 
condicionado a orientar o
obtención da mellor nota posíbel na avaliación final, marxinando outros aspectos 
educativos fundamentais para acadar unha formación o máis completa posíbel.

• Responden á pretensión de conformar rankings de 
destas avaliacións e sen ter en conta as características do alumnado e os servizos cos 
que conta o centro, co obxecto de ir configurando unha rede elitista que contará con 
máis medios e recursos.

• Pretenden ir afirmando un sistema educativo competitivo, clasista e segregador que 
excluirá os sectores máis desfavorecidos da educación e asentará unha estrutura 
curricular ao servizo do neoliberalismo

O sistema educativo constrúe a sociedade do futuro. A
competitiva, segregadora e centralizadora que nos levará a unha sociedade na que primen 
estes valores. Debemos impedilo. Por iso a Federación de ANPAS Arco da Vella e o Concello de 
Moaña fan un chamamento a REXEITAR as probas fi
inasistencia do alumnado ás aulas nos días da súa realización. Dese xeito a veciñanza de 
Moaña deixará claro o seu rexeitamento á Lei e o seu compromiso cunha sociedade máis 
xusta. 
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Desprezan a avaliación continua e a opinión do equipo docente, cando ninguén mellor 
que o titor ou titora ou o equipo docente para coñecer as carencias, potencialid
habilidades e capacidades do alumnado, así como dos medios, recursos e apoios 
necesarios para mellorar a aprendizaxe e o rendemento escolar. 
Subestiman e desconfían do traballo do profesorado que estará sometido e totalmente 
condicionado a orientar o seu traballo docente a preparar o alumnado para a 
obtención da mellor nota posíbel na avaliación final, marxinando outros aspectos 
educativos fundamentais para acadar unha formación o máis completa posíbel.
Responden á pretensión de conformar rankings de centros, segundo os resultados 
destas avaliacións e sen ter en conta as características do alumnado e os servizos cos 
que conta o centro, co obxecto de ir configurando unha rede elitista que contará con 
máis medios e recursos. 
Pretenden ir afirmando un sistema educativo competitivo, clasista e segregador que 
excluirá os sectores máis desfavorecidos da educación e asentará unha estrutura 
curricular ao servizo do neoliberalismo 

O sistema educativo constrúe a sociedade do futuro. A LOMCE é unha lei educativa 
competitiva, segregadora e centralizadora que nos levará a unha sociedade na que primen 
estes valores. Debemos impedilo. Por iso a Federación de ANPAS Arco da Vella e o Concello de 
Moaña fan un chamamento a REXEITAR as probas finais de 3º e 6º de primaria coa 
inasistencia do alumnado ás aulas nos días da súa realización. Dese xeito a veciñanza de 
Moaña deixará claro o seu rexeitamento á Lei e o seu compromiso cunha sociedade máis 

 

Desprezan a avaliación continua e a opinión do equipo docente, cando ninguén mellor 
que o titor ou titora ou o equipo docente para coñecer as carencias, potencialidades, 
habilidades e capacidades do alumnado, así como dos medios, recursos e apoios 

Subestiman e desconfían do traballo do profesorado que estará sometido e totalmente 
seu traballo docente a preparar o alumnado para a 

obtención da mellor nota posíbel na avaliación final, marxinando outros aspectos 
educativos fundamentais para acadar unha formación o máis completa posíbel. 

centros, segundo os resultados 
destas avaliacións e sen ter en conta as características do alumnado e os servizos cos 
que conta o centro, co obxecto de ir configurando unha rede elitista que contará con 

Pretenden ir afirmando un sistema educativo competitivo, clasista e segregador que 
excluirá os sectores máis desfavorecidos da educación e asentará unha estrutura 

LOMCE é unha lei educativa 
competitiva, segregadora e centralizadora que nos levará a unha sociedade na que primen 
estes valores. Debemos impedilo. Por iso a Federación de ANPAS Arco da Vella e o Concello de 

nais de 3º e 6º de primaria coa 
inasistencia do alumnado ás aulas nos días da súa realización. Dese xeito a veciñanza de 
Moaña deixará claro o seu rexeitamento á Lei e o seu compromiso cunha sociedade máis 



 

 

 

11. MEMORIA ECONÓMICAdo CONCELLO DE MOAÑ

 

 

INVESTIMENTOS REAIS: Obras de mellora

GASTOS CORRENTES: Traballos de mantemento e conservación

GASTOS CORRENTES: SUBMINISTROS VARIOS

GASTOS EN LIMPEZA E CONSERXERÍA

TOTAL PREVISTO PARA 2016

 

 

INVESTIMENTOS REAIS: 

 
(Definidos pola Orde de Orzamentos como "Gastos destinados á creación ou reposición de infraestruturas e á 

creación ou adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento dos servizos e 

aqueles outros gastos que teñan carácter amortizable. Tam

incremento de capacidade, rendemento, eficiencia ou alongamento da vida útil do ben")

 

43.019,15€ para o Proxecto de rehabilitación de pistas deportivas no CEIP A Guía, CEIP de 

Abelendo e CEIP de Quintela. 

 

21.580,25 € para o Proxecto de mellora dos centros educativos de Moaña, con limpeza de 

canalóns dos CEIP Tirán, Abelendo, Quintela, Reibón 

Abelendo, Quintela e Domaio e instalación dun elemento de parque infantil na EEI O Con.

 

16.000€de investimentos nos centros con cargo á partida 3230 63200, entre os que se atopan 

a construción dunha rampla, a instal

pluviais no CEIP de Domaio, a canalización de pluviais, substitución do valo de madeira e 

instalación dun areeiro e substitución de postes do campo de fútbol 7 no CEIP de Reibón, a 

construción dunha caseta-almacén na EEI de Verducedo, a substituc

instalación de valos de peche perimetral e substitución de postes do campo de fútbol 7 no 

CEIP da Seara, o formigonado do patio traseiro do CEIP de Quintela e o arranxo das gradas no 

CEIP de Abelendo. 

 

4.000€ en man de obra para executar as diferentes obras descritas no apartado anterior.

 

 

TOTAL PREVISTO: 84.599,40€ EN INVESTIMENTOS REAIS
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do CONCELLO DE MOAÑA. ANO 2016 

bras de mellora en centros de Ensino 

: Traballos de mantemento e conservación 

GASTOS CORRENTES: SUBMINISTROS VARIOS 

GASTOS EN LIMPEZA E CONSERXERÍA 

PREVISTO PARA 2016 

la Orde de Orzamentos como "Gastos destinados á creación ou reposición de infraestruturas e á 

creación ou adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento dos servizos e 

aqueles outros gastos que teñan carácter amortizable. Tamén reparacións importantes que supoñan un 

incremento de capacidade, rendemento, eficiencia ou alongamento da vida útil do ben") 

para o Proxecto de rehabilitación de pistas deportivas no CEIP A Guía, CEIP de 

para o Proxecto de mellora dos centros educativos de Moaña, con limpeza de 

canalóns dos CEIP Tirán, Abelendo, Quintela, Reibón e A Guía; instalación de valos nos CEIP 

Abelendo, Quintela e Domaio e instalación dun elemento de parque infantil na EEI O Con.

de investimentos nos centros con cargo á partida 3230 63200, entre os que se atopan 

a, a instalación de valos de peche perimetral e a canalización de 

pluviais no CEIP de Domaio, a canalización de pluviais, substitución do valo de madeira e 

instalación dun areeiro e substitución de postes do campo de fútbol 7 no CEIP de Reibón, a 

almacén na EEI de Verducedo, a substitución do valo de madeira e 

instalación de valos de peche perimetral e substitución de postes do campo de fútbol 7 no 

CEIP da Seara, o formigonado do patio traseiro do CEIP de Quintela e o arranxo das gradas no 

en man de obra para executar as diferentes obras descritas no apartado anterior.

EN INVESTIMENTOS REAIS 

 

84.599,40 € 

29.800,00 € 

71.700,00 € 

492.471,42 € 

678.570,82 € 

la Orde de Orzamentos como "Gastos destinados á creación ou reposición de infraestruturas e á 

creación ou adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento dos servizos e 

én reparacións importantes que supoñan un 

 

para o Proxecto de rehabilitación de pistas deportivas no CEIP A Guía, CEIP de 

para o Proxecto de mellora dos centros educativos de Moaña, con limpeza de 

e A Guía; instalación de valos nos CEIP 

Abelendo, Quintela e Domaio e instalación dun elemento de parque infantil na EEI O Con. 

de investimentos nos centros con cargo á partida 3230 63200, entre os que se atopan 

ación de valos de peche perimetral e a canalización de 

pluviais no CEIP de Domaio, a canalización de pluviais, substitución do valo de madeira e 

instalación dun areeiro e substitución de postes do campo de fútbol 7 no CEIP de Reibón, a 

ón do valo de madeira e 

instalación de valos de peche perimetral e substitución de postes do campo de fútbol 7 no 

CEIP da Seara, o formigonado do patio traseiro do CEIP de Quintela e o arranxo das gradas no 

en man de obra para executar as diferentes obras descritas no apartado anterior. 



 

 

 

 

GASTOS CORRENTES: REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

 

15.000€ con cargo á partida 3230 21200 para subministro de materiais para traballos de 

carpintería, fontanería, albanelería e electricidade nos centros públicos.

 

5.000€ de man de obra para executar os traballos escritos no apartado anterior.

 

8.700€ para mantemento de caldeiras, ex

 

1.800€ para inspeccións de instalacións eléctricas de baixa tensión.

 

TOTAL PREVISTO: 29.800 € en gastos correntes de reparacións e mantemento de edificios

 

 

GASTOS CORRENTES: SUBMINISTROS VARIOS

 

58.200€ para electricidade (partida

3.000€ para combustible (partida 3230 22103)

6.500€en outros subministros (partidas 3230 

1.000 €en teléfonos (partida 3230 22200)

3.000€en transporte (partida 3230 22300) para o pagamento de autobuses nalgunhas 

actividades complementarias. 

 

TOTAL PREVISTO: 71.700 € en subministros varios

 

 

GASTOS EN LIMPEZA E CONSERXERÍA:

 

1.000 € para vestiario de persoal (partida 3230 22104)

11.500 € en produtos de limpeza (partida 3230 22110)

479.971,42 € en salario do persoal de limpeza 

 

TOTAL PREVISTO: 492.471,42 € 
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GASTOS CORRENTES: REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

3230 21200 para subministro de materiais para traballos de 

carpintería, fontanería, albanelería e electricidade nos centros públicos. 

de man de obra para executar os traballos escritos no apartado anterior.

para mantemento de caldeiras, extintores e ascensores. 

para inspeccións de instalacións eléctricas de baixa tensión. 

€ en gastos correntes de reparacións e mantemento de edificios

GASTOS CORRENTES: SUBMINISTROS VARIOS 

para electricidade (partida 3230 22100) 

para combustible (partida 3230 22103) 

(partidas 3230 22199 e 3230 22112) 

(partida 3230 22200) 

(partida 3230 22300) para o pagamento de autobuses nalgunhas 

 

€ en subministros varios 

GASTOS EN LIMPEZA E CONSERXERÍA: 

ario de persoal (partida 3230 22104) 

en produtos de limpeza (partida 3230 22110) 

en salario do persoal de limpeza e conserxería 

€ en limpeza e conserxería de centros educativos

 

GASTOS CORRENTES: REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 

3230 21200 para subministro de materiais para traballos de 

de man de obra para executar os traballos escritos no apartado anterior. 

€ en gastos correntes de reparacións e mantemento de edificios 

(partida 3230 22300) para o pagamento de autobuses nalgunhas 

en limpeza e conserxería de centros educativos 


