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Consello Escolar Municipal de Moaña 
Inicio da sesión 20:05 do 08.10.2015 

Inicia e preside a sesión o concelleiro de ensino Aldán Santamarina Corral. 

Iniciase a sesión no primeiro punto da orde do día: 

O presidente (Aldán Santamarina) nomea a todos os designados polos diferentes 
sectores que compoñen o consello: 

Arco da Vella: 

Francisco Lemos Del Río 

Martina Portela Currás 

Martina García González 

Gerardo Martínez Juncal 

CIG-Ensino: 

Isabel Pérez Pérez 

Asunción Veloso Peaguda 

Elisa González González 

Vicente Montero Santalla 

STEG: 

Mar Hospido Lobeiras  

CCOO: 

Elvira Blecua Rodellar. 

BNG: 

María Ortega Iñarrea 

PSOE: 

Salvador Meira Corrales 

PP: 

Rosa Solla Veiga 

José Manuel Juncal Gallego 

XM: 

Tatiana Carro Silva 

A Chamusca: 

José Fernando Núñez Rodríguez (no 

puido asistir) 

Xefatura Territorial: 

Mª Adoración de la Fuente Fernández 

(no puido asistir) 

Alumnado: 

Sheila Villaverde Salgueiro 

Lucía Parcero Leites 

Mauro Piñeiro Castiñeira 

 

 

 

 

 

Con voz pero sen voto os directores de todos os centros de educación infantil, 
primaria e secundaria están presentes.
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Proponse engadir dous puntos no orde día.  

Aldán Santamarina consulta se alguén ten obxección en que se engada e ninguén 
dos presentes ten obxección. Inclúense estes dous puntos. 

Vótase se hai inconveniencia en engadir os puntos novos. Non hai. 

7. plan madruga 

8. Trasporte compartido  

Pásase lista de asistencia 

 

Arco da Vella: 

Francisco Lemos Del Río 

Martina Portela Currás 

Martina García González 

Gerardo Martínez Juncal 

CIG-Ensino: 

Isabel Pérez Pérez 

Asunción Veloso Peaguda 

Elisa González González 

Vicente Montero Santalla (Non está) 

STEG: 

Mar Hospido. Non está  

CCOO: 

Elvira Blecua Rodellar. 

BNG: 

María Ortega Iñarrea 

PSOE: 

Salvador Meira Corrales 

Rosa Solla 

Jorge  Santomé 

 

Tatiana carro 

 

Pepe Núñez 

 

 

Sheila villaverde 

Lucía Parcero 

Mauro piñeiro 

 

María adoración de la Fuente. Non 
está 
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PUNTO 1º LECTURA E APROBACIÓN SE PROCEDE DA ACTA ANTERIOR. 

Director de Abelendo  

1. Aclaración da acta anterior.  Que visiten os centros periodicamente operarios do 
Concello a realizar as reparacións de mantemento non que envíen a alguén a 
anotar as devanditas reparacións.  

Rosa Solla : 

2. Que se indique o nome de quen fai a intervención e non o seu cargo. 

3. Na votación do punto 3 os asistentes non son 20 senón 18. 

 

Apróbase por unanimidade a acta anterior coas modificacións mencionadas. 

 

PUNTO 2. OBRAS NOS CENTROS ESCOLARES.  

Co diñeiro de deputación sobrante doutras obras realizadas no Concello 
arranxásense tres pistas polideportivos dos Coles: A Guía, Quintela e Abelendo. 

Proxecto de 21.000€  para: subministracións de materiais e que os propios 
operarios municipais fagan a obra a menos que non exista persoal cualificado. 

En Domaio: valla protección pista. 

En Quintela: valla protección pista  

En Abelendo: valla protección pista. 

Areeiro en Reibón e enterrar caño de recollida de augas no lateral do parque de 
infantil. 

Limpeza de canalóns en coles, contratarase unha empresa para os coles aos que o 
guindastre municipal non chega.  

A continuación Aldán Santamarina enumera a listaxe de obras realizadas: 

Revisión de caldeiras. Os directores din que non se revisaron e Aldán Santamarina 
indica que a concelleira de servizos indicoulle que se revisaron. Tómase nota das 
reclamacións. 

Farase limpeza de canalón. 

Reposición de area nos areeiros. 
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Rosa Solla pide que se envíe copia das obras realizadas a todos os integrantes do 
CEM. 

 

Quintela 

Acabar cuberta, colocar vallas no fondo da pista de fútbol. 

Farase unha proposta de Ordenación do tráfico no perímetro e mellora de trazado e 
pintado de pasos de peóns. 

José Fernando Núñez, indica que non se falou cos veciños da posible reorganización 
de tráfico, quéixanse por medio del que non se contactou con eles. 

Aldán Santamarina indica que o concelleiro de participación quedou encargado do 
contacto coa asociación de veciños. 

Rosa Solla reclama que se coordine coa asociación de veciños estes cambios e 
propostas. 

 

Reibón. 

Pintáronse varias aulas, arranxos na cociña polos problemas sanitarios que 
apareceron no verán. 

Cándido Miranda, director de Reibón, reclama que a parte disto non se fixo nada 
máis. Reclama máis limpeza nas instalacións interiores. Tamén se reclama a 
limpeza de patios pero só os luns pola mañá. 

Fai unha enérxica petición nas poucas horas de limpeza asignadas. 

Aldán Santamarina indica que están pendentes grandes obras que non se poden 
asumir exclusivamente desde o Concello e tentásese colaboracións con outras 
admón. 

 

Seara. 

Fíxose drenaxe no patio de infantil de Seara financiado pola Consellería de 
Educación coa colaboración da pala do Concello. 

Arranxos menores de fontanería e carpintaría. 

Substituiranse táboas de madeira dos valos do recinto en colaboración coa ANPA. 

Aldán Santamarina tamén indica que isto último farase en Reibón. 
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A Guía. 

Renovación de pista polideportiva. 

Substitución de canalizacións de ferro que se espera que a Consellería se faga 
cargo. 

Rampla acceso patio. 

 

Domaio. 

Pendente de substituír o valo do fondo da pista deportiva. 

Director de Domaio. Esixe que cando aparezan noticias falsas en prensa se 
rectifiquen. Di que a pista deportiva de Domaio tamén está moi deteriorada. 

Pide tamén o peche do perímetro do colexio que leva aberto desde a ampliación da 
estrada San Benito-Liñares. 

Tamén lembra que se indicou como prioridade o cambio do teito interior e di que 
non se fixo nin se fará. 

Lembra a solicitude de regulación de tráfico durante a saída e entrada xa que en 
Moaña regúlase e en Domaio non. 

Quéixase tamén da apertura de comedores escolares durante o verán xa que había 
previsión de 10 usuarios e realmente non houbo ningún. 

Aldán Santamarina informa sobre o titular do faro que foi desafortunado xa que 
saíu un titular que el non indicou á prensa. En Seara existen os mesmos teitos e se 
nomearon no C.E.M. e na prensa non se mencionaron. 

Despois do C.E.M. reuniuse o concelleiro co xefe territorial e o indicou que non son 
prexudiciais. De todas as maneiras solicitouse un informe a sanidade que aínda non 
se recibiu. 

Director Domaio. Indica que existen informe de traballo dun I.E.S. que o prohibe. 

Rosa Solla. Indica que no seu día se indicou ao xefe territorial que o perigo era non 
só sanitario polo material senón polo perigo de derriba do propio teito. 

Director Domaio. Solicitouse hai anos o cambio de luminarias e fíxose. 

Aldán Santamarina indica que en Domaio hai conserxe a tempo completo e por iso 
o seu mantemento básico está ao día. 
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Verducedo. 

Achega de terras e herba pendente para os próximos días. E sementado de herba 
para evitar a lameira no inverno. 

Abelendo. 

O director recalca que a obra de adaptación do patio para mellorar a accesibilidade 
fíxoa a Consellería de Educación. 

Renovarase a pista e valos. 

O Con. 

Cortiza en paredes e pequenos arranxos varios. 

Pavimento exterior levantado por árbore solicitarase á Consellería que interveña. 

Colocarase un xogo de patio do orzamento da deputación. 

 

Tiran. 

O traballo máis urxente é o cambio de cuberta. Solicítase á xunta que acometa a 
obra.  

O Concello fará limpeza de Canlóns mediante empresa externa. 

O director indica que falta area e que o invernadoiro segue precintado pola 
vertedura de po do ano pasado. Non se recibiu o resultado da analítica do po. 
Reclama unha solución. 

Recalca que en tiran hai 7 anos que non se fan melloras. 

Lembra o mal estado da rampla de acceso, a circulación de vehículos exterior, ..... 

 

Galiña Azul. 

Representante reclama drenaxe do areeiro e o patio , revisión da caldeira, baleirado 
da cinza, as coidadoras reclaman este servizo que non é o seu labor. 

 

E.M.M. Moaña. 

Queda pendente a impermeabilización dun dos muros. 
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Gerardo Martínez fala en nome do director de Paralaia. 

Lembra a limpeza e rozado que debe facer o Concello, iluminación exterior, 
indicación da rotonda exterior, compra de terreos para a ampliación, vixilancia dos 
feirantes xa que volveron deixar o seu lixo na zona. 

Aldán Santamarina indica que están a redactar os orzamentos de 2016 e a compra 
de terreos estará enriba da mesa pero indica a situación complicada das contas 
municipais. 

Informa tamén que se renovará o convenio de uso do pavillón. 

 

IES As Barxas: Asinouse convenio para usar o auditorio a cambio de limpezas de 
patio exterior. 

Martina Portela entrega copia das solicitudes das anpas en canto a obras 
pendentes. 

 

PUNTO 3º 

Aldán Santamarina informa que no inicio de curso o Concello, despois de coñecer as 
dotación de persoal dos centros, dirixiu un escrito á Consellería de Educación 
demandando: 

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. 

María Ortega: Desde Consello Escolar de Verducedo tamén se solicitou isto e pide 
que desde o C.E.M. se solicite resposta por escrito. 
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PUNTO 4  

Aldán Santamarina informa do interese de que o alumnado coñezan o concello no 
que vive, os seus edificios, paisaxes, historia, patrimonio e economía. 

Por iso se deseñou, en colaboración con Manuel Méndez da agrupación Nós e outras 
asociacións e empresas, un programa de 14 actividades monitorizadas por persoal 
voluntario ou por traballadores/as do concello que se organizan por niveis de idade. 

1. Visita a ludoteca 

2. Obra da empresa 

3. Visita á escola de música tradicional 

4. Día da árbore.  Coa colaboración das CCMM de Moaña. Cada ano farase nunha 
delas e este ano farase en Domaio, en Chan do Porco.  

5. Monumentos de Moaña. 

6. O noso Concello . Visita ao Concello. Pleno infantil. 

7. Descubrindo o bosque de Ribeira.  Ruta por un río. Fraga ou Freixa. 

8. Ciclo da auga. Visita á depuradora. 

9. Visita ao complexo ambiental de Morrazo. 

10. Charla sobre os cogomelos de Moaña e de Galicia. 

11. Marisqueiro a pe. Teoría e práctica. 

12. Arte románica en Moaña 

13. Moaña no século pasado. 

14. Toponimia de Moaña. 

Adxúntase copia da proposta e curso ao que se dirixe . 

Director de Domaio. Pide que se descentralicen as actividades xa que o custo do 
transporte é elevado. 

Martina Portela indica que se poderían agrupar os servizos de transporte para 
axustar gastos. 

Aldán Santamarina. Enviarase copia do documento explicativo a todos os membros 
do Consello e aos directores dos coles. Infórmase que mañá se fará unha 
presentación pública deste programa. 

Aldán Santamarina agradece efusivamente ás persoas que impartirán estas 
actividades. Farano de forma voluntaria e desinteresada. 
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Rosa Solla, esixe copia completa da documentación para estudar e decidir se a 
apoian ou non. 

Aldán Santamarina indica que a falta de tempo impediulle envialo con anterioridade 
pero ofrécese a ler calquera das actividades. 

María Ortega indica que o que se somete a votación é se leva a cabo a actividade e 
non se cuestiona nin se aproba o contido das charlas nin quen as imparte. 

José Fernando Núñez da Chamusca. Pide poder levalo a votación á súa asociación. 

Rosa Solla pide a documentación completa de cada actividade xa que non aprobará 
algo do que non ten toda a información. 

Aldán Santamarina indica que a proposta é opcional e non obrigatoria. A decisión 
de asistir ou non é do centro. 

O director de Domaio recalca que os colexios afastados ao centro non poden asistir 
a estas e outras actividades xa que lles supón un gasto económico. Lembra que do 
mesmo xeito que esta proposta está en enterro da Xoubiña, as obras do Daniel 
Castelao,.... 

Aldán Santamarina explica que o gasto económico do transporte é inasumible para 
o Concello. 

Director de Domaio pide que este gasto de transporte se inclúa en anos vindeiros. 

Director de Reibón pide que os asistentes non esixan unha formalidade absoluta 
nas sesións para non alargar o proceso do propio CEM. 

Aldán Santamarina volve indicar que son actividades voluntarias e gratuítas. Que 
algunhas son nos propios centros e para outras, necesariamente hai que 
desprazarse. 

María Magariños, da ANPA de Tirán. Deberiamos agradecer esta achega e o esforzo 
de organización e non learnos en aspectos formais. 

 Votos a favor.   16  Abstención 1  

Rosa Solla aclara que se abstén por non ter a documentación completa. 
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PUNTO 5 COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 

Martina Portela explica o caso. No curso 2015-2016 existía un problema de prazas 
para os nenos do EEI O Con que son centros adscritos a Tirán e Quintela e nos que 
non había prazas suficientes para acollelos. Non se convocou comisión de 
escolarización e directamente se abriu una liña no CEIP Seara para collelos a todos. 

María Magariños: hai unha normativa sobre esta cuestión. 

Aldán Santamarina suxire pedir que sempre que haxa máis demanda que oferta se 
convoque a comisión de escolarización. 

As directoras de Seara e O Con indican que os matriculados forzosos terán os seus 
dereitos garantidos. 

Director Abelendo. Agravio comparativo co que pasou hai uns anos que non se 
desdobrou Seara e este ano se se desdobra aínda sen comisión de escolarización. 

Aldán Santamarina. Indica que este proceso realizouse de forma non 
regulamentaria. 

Director de Domaio. Indícase que hai anos dividiuse a zona de adscrición e fíxose 
un esforzo de acordo. 

María Magariños.  Non entende que habendo unha normativa que regula esta 
situación se faga con estas formas. Non existe a opción de decidir de forma legal 
nunha comisión onde deberían enviarse a estes alumnos e alumnas. Desde 
inspección deben dar exemplo de legalidade e non de solucións improvisadas. 

Proposta de dirixirse á xefatura territorial: 

Que se especifique por escrito cal é a situación e os dereitos do alumnado derivado 
verbalmente a Seara desde inspección. 

Que en sucesivos anos cando existan menos prazas nun cole das necesarias para 
acoller aos nenos adscritos que se convoque a mesa de escolarización. 

Que hai 5 anos nunha situación similar non se desdobrou unha liña en Seara e 
deriváronse os nenos a Abelendo polo que agora se produce un agravio 
comparativo. Aclaración dos criterios empregados para tomar esta decisión. 

Votos a favor.  14 

En contra 0 

Abstención 0 
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PUNTO 6 DA ORDE DO DÍA . 

Proposta de novo regulamento do CEMM. 

Aldán Santamarina expón porque decide cambiar no regulamento o representante 
da escola de adultos -que actualmente non existe- por unha persoa de recoñecido 
prestixio no campo da educación escollida pola propia corporación municipal. 

Rosa Solla. Propón que as ANPAs que están fóra da Federación teñan 
representación.  

Aldán Santamarina indica que non é legalmente posible esta modificación, xa que o 
Decreto 44/88 que regula os CEM impide que se escollan doutra maneira os 
representantes dos pais procedentes desde anpas non adheridas a federacións. O 
mesmo para as asociacións de veciños que están fóra da Chamusca. 

Proponse que o representante que substitúe ao da escola de adultos sexa un 
Director ou Directora escollido entre eles. 

María Ortega pregunta se os directores/as estarían de acordo en que un deles os 
represente a todos/as. 

Director de Domaio e Reibón indican que non. 

Asunción Veloso Peaguda Indica que debe haber un número mínimo de persoas que 

solicite convocar e non unha persoa única. 

 

Votase a modificación do regulamento: 

Modificación do 7º membro dos representantes do CEM 

A favor de que sexa persoal de prestixio recoñecido 12 votos 

A favor de que sexan un/ha director/a   2 votos 

Que calquera membro do C.E.M. poida promover a convocatoria dun Pleno 
Extraordinario 

Votos a favor disto 1 

En contra e a favor de que sexa 1/3 dos membros.    11 votos 

Que as convocatorias sexan polo menos cunha semana de antelación. 

Art. 14 que se comunica por escrito quen intervirá como asesor externo na 
mesma convocatoria. 

José Fernando Núñez, informa que calquera pode asistir e terá voz xa que é un 
órgano aberto. 
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José Fernando Núñez (Chamusca) solicita que se indique con antelación ao comezo 
do curso escolar cales serán as datas fixas de reunión , por exemplo unha ao 
comezo de cada trimestre. 

No pleno do C.E.M. de inicio de curso fixásese o calendario ordinario de plenos do 
presente curso. 

13 a favor . 

A entrega da orde do día cunha semana de antelación coa documentación 
correspondente. 

13 a favor. 

 

 

PUNTO 7 . PLAN MADRUGA . 

Danse os datos do servizo, que se iniciou este curso en todos os centros grazas á 
subvención que dá o Concello Á Federación de ANPAS. 

Director de Domaio Indica que os alumnos do CEIP Domaio contan cun Plan 
Madruga cunhas condicións económicas diferentes ao non estar a ANPA na 
Federación. Solicita que se resolva iso. 

 

PUNTO 8. TRASPORTE COMPARTIDO . 

José Fernando Núñez (Chamusca) propón que se poña en marcha o transporte 
compartido para que usuarios externos ao transporte escolar poidan facer uso do 
servizo. 

Solicítase que se faga un estudo para ver como podería encaixarse. 

Director de Abelendo pregunta se hai un problema entre usuarios que pasaría. 

Director de Reibón responde que hai un regulamento existente. 

Aldán Santamarina comprométese a estudar o tema e traer unha proposta. 

 

 

PUNTO 9. ROGOS E PREGUNTAS. 

9.1. PROHIBICIÓN DE ACCESO OS CENTROS POR PARTE DA INSPECCIÓN 
TERRITORIAL AOS GABINETES PEDAGÓXICOS EXTERNOS. 



CONCELLO	DE	MOAÑA	
C O N S E L L O 	 E S C O L A R 	 M U N I C I P A L 	
Salón	de	plenos	do	concello	
Rúa	As	Barxas,	2,	36950	Moaña,	Pontevedra.				986	31	01	00	

Salón	de	plenos	do	concello	
Rúa	As	Barxas,	2,	36950	Moaña,	Pontevedra.				986	31	01	00	
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Martina Portela. Informa os asistentes da solicitude por parte da Federación de 
ANPAs dunha resposta por escrito da prohibición verbal a través dos directores para 
que os gabinetes pedagóxicos externos entren nos centros. 

Solicítase que se pida dende o Concello unha resposta xa que a inspección non 
respondeu oficialmente. 

Cándido Miranda, director de Reibón, indica que só a ONCE ten acordo coa 
Consellería para acceder aos centros, os resto de asociacións, agrupacións, 
gabinetes etc, non poden facelo de forma legal. 

Acórdase que será esa a resposta que a Federación de ANPAs e as ANPAs asociadas 
lle indiquen aos pais que soliciten información sobre o tema. 

Representantes do profesorado indican que os gabinetes externos non son a 
solución, que debe solicitarse que se aumenten os medios nos centros públicos. 

PRÓXIMA XUNTANZA CON DATA POR DETERMINAR. 
 

Finaliza este consello as 22:03 horas do xoves 8 de outubro de 2.015. 

 

 

 

 

 

 

O presidente A Secretaria 

  

Asinado.: Aldán Santamarina Corral Asinado.: Martina Portela Currás   


