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ACTA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE MOAÑA DO 6/10/2016

 

Representación do profesorado: 

Representación dos Grupos políticos: 

 

 

esculpan a súa ausencia: 

Mª Adoración de la Fuente Fernández 

 

6/10/2016 



 
 
Están presentes, con voz pero sen voto, as directoras e directores dos centros de educación 
infantil, primaria e secundaria. 
 

Inicia a sesión o Concelleiro de Educación Aldán 

20:15h do 6/10/2016 

 
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta do pleno anterior do CEMM
Ás 20,15 h. dá comezo a lectura da acta da sesión anterior e queda aprobada.
 
2.- Programa Aprende Moaña para o curso 201
O concelleiro de ensino Aldán Santamarina fai un resume do programa 
engadirá unha nova actividade ao do curso anterior que consistirá nunha visita ao
Abilleira e á Carballeira de Bronlle para o alumnado de 6º curs
Ao mesmo tempo agradece a participación dos traballadores 
participan nas actividades e outras persoas voluntarias.
 
3.- Plan Madruga. 
Explícase que no plan participan uns 93 alumnos/as dos que 44 son fixos 
existe un convenio do Concello coa Federación de ANPAS e coa ANPA do CEIP Domaio
por un importe de 21.000€ e 2.000 
orzamentos de 2017 de subvencións nunha contía semellante para garantir que se
Servizo Complementario. 
 
4.- Dotación de profesorado para o curso 2016
Informouse da solicitude de catro profesores á C
centros (ANEXO II):  
1 E.Infantil Quintela 
1 E. Infantil Abelendo 
1 A.L. Seara 
1 PT Abelendo. 
 
5.- Traballos de mantemento nos centros realizados no verán.
O concelleiro de Ensino informa do estado das obras en todos os centros 
III) e das pendentes como os valados dunha par
reclaman o remate das mesmas e informan tamén dalgúns problemas existentes. Algúns
exemplos: O selado das arquetas na Guía está sen facer e tamén están pendentes de
radiadores oxidados e cambiar al
o tellado e non se borraron as pintadas. Dos 
Keniata e da Moañaesa co concello nos gastos. En
perimetralmente. En Abelendo solicítase
perigosidade e estudar a situación do
A Xunta fixo unha substitución parcial da cuberta
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algunhas tellas, arranxando a cornisa 
a súa queixa polas obras non executadas por parte da Xunta e por non
demandas. Na Guía realizaron un cambio de tuberías.
Pídese que se revisen as caldeiras da calefacción e o 
comunicarllo á empresa encargada do mantemento.
Aldán Santamarina tamén dixo que se enterou pola prensa sobre posibles obras en
Reibón que serían financiadas nun 50% pola consellería e o propio concello, obras e
acordo do que o concello non ten ningunha información.
 
6.- Informe sobre o estado do ensino en Moaña.
O concelleiro de ensino realizou un resume do estado do ensino no curso
2015-2016 e non houbo intervencións.
 
7.- Varios. 
7.1.- Informouse do desenvolvement
os centros de ensino da localidade.
7.2.- Informouse da licitación de medidas de protección contra
instalación de bocas de incendio e mangueiras.
7.3.- Falouse da actualización dos Plans de Emerxencia 
simulacros que se deben facer. 
7.4.- Informouse da posible organización do próximo Correlingua e dalgunhas
queixas na organización do correspondente ao ano 2016.
7.5.- Falouse da renovación da representación do alumnado no CEMM e de
comunicarllo aos centros. 
7.6.- Falouse de solicitarlle colaboración ás Comunidades de Montes para que
instalaran elementos de xogos de madeira nos centros.
7.7.- Falouse da necesaria observación do alumnado con necesidades para
apoialos con algunhas actividades desde o Concello así como de coordinar a demanda
dos Departamentos de Orientación e das familias, convocando unha reunión coas
traballadoras de Servizos Sociais, educadora social, etc.
7.8.- Sobre a enquisa sobre o uso do galego non hai datos de todos
7.9.- Informouse da viaxe da concelleira María Ortega a Mozambique e da súa
disposición para ir aos centros ou Anpas para explicar esa experiencia e falar da situación
da muller. 
7.10.- Respecto dos comedores escolares houbo queixas sobre os 
servían nos centros. Nalgúns casos falouse de menús repetitivos e dunha posible reunión
Federación de Anpas para estudar o tema.
 
E sen máis asuntos que tratar levantouse a sesión ás 22,10 h. do que eu como
seccretario accidental dou fe. 
Moaña, a 6 de outubro do 2016. 
Manuel Anxo Méndez Fraguas 
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