
 

 
Consello Escolar Municipal de Moa
Inicio da sesión 20:10 do 01-07-

Inicia a sesión o Concelleiro de Ed

Dáse a benvida ao novo represen

de 2.016 que é Manuel Anxo Mé

educativo. 

Iníciase a sesión no primeiro pun

Membros asistentes: 

Arco da Vella: 

Francisco Lem

Martina Portel

Loreto García 

Gerardo Martí

CIG-Ensino: 

Isabel Pérez 

CCOO: 

Juan Bouza R

BNG: 

María Ortega 

PSOE: 

Marta Freire R

 

Moaña 
-2.016 

e Educación Aldán Santamarina Corral presidin

esentante escollido por votación no pleno da 

 Méndez Fraguas como persoa de recoñecido

punto da orde do día: 

Lemos Del Río 

rtela Currás 

rcía Rodríguez 

artínez Juncal 

ez Pérez 

a Rodríguez 

ga Iñarrea 

ire Riobó (por delegación de Salvador Meira) 
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sidindo a sesión.  

a corporación de marzo 

cido prestixio no ámbito 

 



 

PP: 

Raquel Carro (por delegac

Mª Victoria Lemos Otero (p

XM: 

Tatiana Carro Silva 

A Chamusca: 

José Fernando Núñez Rodr

Persoa de reconocido prestixio

Manuel Anxo Méndez Fraguas 

 

Desculpan a súa ausencia: 

Asunción Veloso Peaguda 

Elisa González González 

Delia Villamor 

Mar Hospido Lobeiras 

Sheila Villaverde Salgueiro 

Lucía Parcero Leites 

Mauro Piñeiro Castiñeira 

Mª Adoración de la Fuente Fernán

 

 

 

Con voz pero sen voto os directo
secundaria están presentes. 
 
 
  

gación de Rosa Solla Veiga) 

ro (por delegación de José Manuel Juncal Galle

odríguez  

tixio no ámbito da educación  

rnández (no puido asistir) 

ectores e directoras dos centros de educación
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allego) 

ción infantil, primaria e 



 

1º .LECTURA E APROBACION D

Aprobase por unanimidade tal e c

 
 
 
 
2º ACTIVIDADES COMPLEME
INFORME DO CURSO 15-16 E P
 
O Concelleiro Aldán Santam

complementarias promovidas
acta como ANEXO I). 

Valórase o interese de repetir es

dirixida a un curso e, dese xei

actividades. 

 

3º INFORME SOBRE O DESENV

A representante da Federación d

asistentes e o funcionamento do 

Actualmente o servizo está en f

ANPAS. O Ceip Abelendo non ten

servizo alí. 

No resto de centros o número de

eventuais. O número total de men

 

4º INFORME SOBRE A COMISI

A comisión celebrouse no Ceip Re

unha denegación da praza solicita

 

5º. DOTACIÓN DO PROFESORA

 

No curso pasado houbo 4 praza

centros (Orde do 12 de agosto de

EEI Verducedo: Para o curso 2.0

por aula + 1 de apoio) + un de in

ON DA ACTA ANTERIOR. 

l e como foi enviada para a súa revisión a tódo

EMENTARIAS PROMOVIDAS POLO CONC
6 E PREVISION PARA O CURSO 16-17.  

tamarina presenta o Informe do 
idas polo Concello durante o curso 2015/

estas actividades no curso 2016/17 xa que

 xeito, ao longo dos anos todo o alumnado

ENVOLVEMENTO DO PLAN MADRUGA. 

n de Anpas Arco da Vella de Moaña fai un re

 do servizo. 

en funcionamento en 7 dos 8 centros adheri

 ten ningunha solicitude polo que polo mome

 de usuarios totais está entre 34/37 fixos cad

 menús servidos e de 4.158. 

ISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 

p Reibón o pasado 10 de xuño de 2016 ás 11
licitada no CEIP Plurilingüe de Tirán ao no habe

ORADO NO CURSO 2.016-2.017 

azas que non se cubriron nos CEP de acordo

o de 2010). 

 2.016-2.017 no EEI de Verducedo deberían t

e inglés + 1 AL a tempo completo e non comp
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tódolos convocados. 

NCELLO DE MOAÑA: 

 sobre actividades 
15/16 (adxunto a esta 

que cada actividade vai 

ado realizará todas as 

n resumo de numero de 

heridos á federación de 

omento non se presta o 

cada mes e entre 15/22 

s 11:00h e só existiu 

aber praza. 

do co catálogo destes 

an ter 4 especialistas (1 

ompartido. 



 

Aldán Santamarina comentou est

que o número de alumnos é insu

de apoio. 

CEIP Abelendo (director): Teñen 

de inspección. 

EEI O Con (directora): exactam

especialista para nos arriscarse a

Marta Freire (PSOE): propón que

ou non en función da súa petición

Aldán Santamarina: indica que po

CEIP Abelendo (director): reclam

alumnado con necesidades educa

de Estudos. 

CEIP Seara e EEI Verducedo: e

completo ou compartido. 

Tirán, A Guía e os institutos se

especialista ou praza.  

Respectarase o decidido no Con

especialistas e prazas concedida

cumprimento dos catálogos e a d

6º TRABALLOS DE MANTEM
EDUCATIVOS. 

 

Aldán Santamarina presenta o In

Moaña (achégase copia do inform

Aldán Santamarina: Informa que 

educativos. Está pendente de adx

  

 este tema coa inspectora e esta negouse rotu

insuficiente para 3 grupos e por iso non e nec

ñen o mesmo caso que Verducedo e a mesma

ctamente a mesma cuestión pero decidiron 

e a que lles agrupen dous cursos. 

que se respecte dende o CEM o criterio de ca

ición. 

e polo menos debe solicitar por escrito a petici

claman un PT a tempo completo pola impo

ucativas especiais e por desenvolver a actual

: esperarán, a ver como queda a súa asig

s se lles remitirá correo para que indiquen

Consello Escolar de cada centro e en setem

didas, dirixirase un escrito á Xefatura Terri

 a dotación de profesorado de acordo coa dem

EMENTO, CONSERVACIÓN E MELLOR

o Informe sobre as actuacións do Concello nos 

orme como Anexo II desta acta) 

que se sacou a concurso o mantemento das ca

 adxudicarse a licitación. 
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rotundamente indicando 

 necesario o especialista 

sma resposta por parte 

ron non reclamar o 4º 

e cada cole de reclamar 

etición de cada centro. 

portante cantidade de 

tual PT funcións de Xefa 

asignación; se a tempo 

uen se reclaman algún 

tembro, en función dos 

erritorial reclamando o 

emanda dos centros. 

LORA NOS CENTROS 

nos centros públicos de 

s caldeiras nos centros 



 

Galiña Azul (representante): infor

arranxos. 

Aldán Santamarina: Indica que se

CEIP Domaio (director): Solicita q

neste curso 2.015-2.016 non se f

xa no ultimo CEM. Indica que a re

todo estropeado e é necesario su

Manuel Méndez: propón para o pa

Bondín e o acceso as vivendas do

xardín. 

José Fernando Núñez (A Chamusc

das carpas no  patio descuberto d

Cándido Miranda (anterior directo

cargo dos danos ocasionados tant

emprega asiduamente por colecti

que usan as instalacións de forma

Aldán Santamarina: indica que o 

non dos danos ocasionados por te

CEIP Reibón (director): indica que

instalacións fora de horario lectiv

que o Concello controle o acceso 

funcionamento da cociña corren a

Nai a título particular: informa qu

Reibón como de Seara está en ma

Marta Freire (PSOE): informa que

 

 

7º MEMORIA ANUAL DE ACTUA

Axuntase a esta acta como ANEX

Aldán Santamarina fai un resumo

  

informa que o consorcio aporta unha cantidade

e se poñerán en contacto con eles para non so

ita que se atendan as pequenas cousas que se

se fixo no seu centro practicamente nada, seg

 a reparación parcial do valado non será suficie

 substituílo por completo. 

o patio exterior de Reibón que está asfaltado, 

s dos mestres, que se levante este pavimento 

usca): solicita que se tapen os buratos, produ

to de Reibón. 

ector de Reibón): solicita ao concello que este 

 tanto no interior coma no exterior do centro ca

lectivos externos ao centro pero asentados no 

rma gratuíta. 

e o Concello é responsable da conservación e o

or terceiros. 

 que o centro non ten persoal para controlar 

ctivo e indica que ninguén se fai responsable d

eso e as actividades. Indica tamén que os cust

en a cargo do centro. 

a que o estado dos poste perimetrais do campo

n mal estado co perigo que isto supón. 

 que estes postes están mercados e cambiaran

TUACIÓN DO CEM DE MOAÑA. 

EXO III o Informe Anual do CEM. 

mo dos diferentes apartados. 
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ade para melloras e 

n solapar inversións. 

e se piden. Indica que 

segundo se comentou 

ficiente xa que está 

do, entre o xardín 

nto e se amplíe o 

roducidos pola montaxe 

ste debería facerse 

ro cando este se 

 no Concello de Moaña e 

 e o mantemento pero 

ar o uso das 

le dos danos. Solicita 

custe de gas para o 

mpo de fútbol tanto de 

ranse este verán. 



 

8º VARIOS. 

Punto 8.1 Aldán Santamarina 

pertencentes a familias en risco

servizo de almorzo e xantar que

departamento de asuntos sociais.

No CEIP Abelendo no haberá cam

No CEIP Domaio non haberá serv

O concello subvención 1€ de c

derivados de asuntos sociais do c

Solicitaron: Praza de almorzo 

  Praza de ludoteca 

  Praza de xantar  

María Ortega: a asociación Autis

Moaña con necesidades especific

de persoal especializado da súa a

 

Punto 8.2 “TES MAIS BUS”  

Aldán Santamarina informa que s

Galicia e está á espera de respos

poida por en funcionamento coas

 

Punto 8.3 Vial perímetro poste

José Fernando Núñez (A Chamusc

que facilitaría a circulación nas ho

Aldán Santamarina: Solicitarase i

Marta Freire (PSOE): informa qu

polígono complete totalmente a 

obra a promotora non permite o a

 

 

 

  

ina informa dos Campamentos de Verán, 

risco de exclusión asistirán de forma gratuít

 que será asumido polo concello nos casos q

s. 

campamento debido á baixa solicitude de praza

ervizo de almorzo nin xantar. 

cada menú de almorzo e comedor e a to

do concello. 

 7 nenos. 

 100 nenos 

 30 nenos. 

utismo Morrazo integrarase nesta ludoteca po

cificas formarán parte deste campamento e r

a asociación. 

ue se fixeron os tramites e solicitudes do serv

sposta. O proceso é longo e espérase que a p

oas prazas vacantes. 

osterior CEIP Reibón 

usca): Propón a posibilidade de que este vial 

s horas de acceso e saída da escola. 

se informe da policía municipal. 

que para a apertura da rotonda é preciso 

 a urbanización do P.E.I. e mentres o Conce

e o acceso. 
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n, no que os rapaces 

tuíta e no que haberá 

os que así o designe o 

razas. 

a totalidades nos casos 

a polo que os nenos de 

 e recibirán os coidados 

servizo ante a Xunta de 

 a principios de curso se 

vial teña sentido único o 

iso que a promotora do 

ncello non recepcione a 



 

Punto 8.4 Mal olor no entorno

José Fernando Núñez (A Chamusc

da conserveira e espérase que o c

Aldán SAntamrina: Xa se analiz

traslado da información á Xunta d

Punto 8.5. Ruta bus C.E.I.P. A
Director do C.E.I.P. Abelendo: ind

o autobús que fai a ruta ao colex

un lugar perigoso. 

(indicase aos asistentes cal é con

 

Punto 8.6. Presenza policial en
A ANPA do CEIP Abelendo solicita

Manuel Méndez: Propón a presen

paso de vehículos. 

 

Punto 8.7. Despedida a Cándid
Director CEIP Domaio: Dado qu

Reibón, agradece a súa contribuc

centros escolares de Moaña. 

Martina (federación anpas): Agra

federación Arco da Vella, que el m

 

 

PROXIMA XUNTANZA NO INIC
DATA 6 DE OUTUBRO DE 2.016
 

Finaliza este consello as 22:03 ho

O presidente 

 

 

 

Fdo.: Aldán Santamarina Corral 

  

rno da conserveira detrás dos colexios. 

usca): Notificouse ao concello por escrito o m

e o concello tome as medidas oportunas. 

alizou a auga e deron parámetros irregular

ta de Galicia que é quen ten as competencias 

P. Abelendo. 
indica que seria necesario buscar un lugar m

olexio desde a volta, no trascurso da viaxe, xa

concretamente o lugar na Ameixoada) 

al en Abelendo. 
icita que haxa presenza policial na entrada e sa

esenza de voluntarios que regulen o cruce de

ndido Miranda. 
 que Cándido deixa este curso o seu cargo 

ibución para lograr o acordo das zonas de adsc

Agradece tamén o seu traballo como pai e un

 el mesmo bautizou. 

NICIO DO NOVO CURSO 2016-2017.  
.016 AS 20:00. 

3 horas do venres 1 de Xullo de 2.016. 

A Se

 Fdo.: Martina Portel
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 o mal cheiro no entorno 

ulares polo que se deu 

ias neste caso. 

ar máis seguro para que 

e, xa que actualmente e 

saída dos escolares. 

e de nenos e nenas e o 

rgo de director do CEIP 

adscrición aos diferentes 

e un dos fundadores da 

A Secretaria 

rtela Currás 



 

INFORME SOBRE ACTIVI

CONCE

 

O Concello de Moaña considera que a

durante o horario lectivo respondend

alumnado e enriquecen o propio ensi

Por iso o Concello propúxose durante

complementarias (APRENDE MOAÑA)

 

a. APRENDE MOAÑA 

 

Este programa, presentado no Consel

que todas e todos os escolares coñeza

Buscamos unha identificación orgullo

da nosa historia e tradicións, das nosa

propios servizos que ofrece a adminis

Moitos dos contidos que se tratarán n

actividades permitiron desenvolvelos

A programación desenvolveuse grazas

veciñas e veciños de Moaña expertos 

co Concello e os centros educativos p

pola súa xenerosidade. 

A titora ou o titor de cada grupo tivo t

tanto na preparación previa da mesm

A avaliación foi moi positiva en todas 

No seguinte cadro poden verse as dat

MOAÑA durante o curso 2015/16. 

ANEXO I 

TIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROMO

NCELLO DURANTE O CURSO 2015/16 

 

ue as actividades complementarias -accións non lect

endo a obxectivos curriculares- contribúen á formac

ensino, dotándoo de maior calidade. 

nte o curso 2015/16 desenvolver un programa espe

ÑA) e apoiar outras iniciativas que xurdiron ao longo

nsello Escolar Municipal de inicio de curso (8/10/15)

ñezan e poñan en valor o seu contorno máis próximo

ullosa do estudantado moañés co seu concello a trav

nosas principais actividades económicas, dos nosos r

inistración municipal. 

án nestas actividades aparecen nos currículos das di

elos de forma contextualizada e en relación coa vida

razas ao traballo voluntario das persoas que conduci

rtos no seu ámbito que non dubidaron en colaborar 

os para difundir os seus coñecementos. Todas e todo

ivo tamén un papel fundamental no desenvolvemen

esma na aula como na colaboración durante o seu d

das elas. 

 datas nas que se desenvolveron as 66 actividades d
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MOVIDAS POLO 

 lectivas desenvolvidas 

mación integral do 

specífico de actividades 

ongo do curso. 

/15) ten como obxectivo 

imo. 

 través do coñecemento 

sos recursos naturais e dos 

s diferentes materias. As 

vida diaria do alumnado. 

duciron as actividades, 

rar desinteresadamente 

dos ficamos agradecidos 

mento das actividades, 

u desenvolvemento. 

es do programa APRENDE 



 

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) 
  

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 
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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  

  
 

  
 

  
 

  
 

   

  
 



 

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 comentad

Toponimia do Concello de Moaña (4º ESO) 

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 

ntadas (3º ESO) 15/04/16 20/4/16 

21 e 22/01/16 Febreiro de 2016 
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b. OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEME

 

Desde a Concellería de Ensino, en cola

subvencionáronse outras 22 actividad

2015/16: 

 

- 20/01/16: Obra de teatro 

de Domaio, Tirán e Quintel

Galaxia no IES As Barxas. 

 

- 29/01/16: Día da Paz. Activ

Benestar Social e os centro

 

- Cursos de Seguridade Viari

o 29/02/16 EEI de Ver

o 1/03/16 EEI O Con

o 3e4/03/16 CEIP Sea

o 4a8/04/16 CEIP Reib

 

- Obradoiros para construció

Concellería de Medio Ambi

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 mo

colaboración coa Conceller

- 1/04/16: Día mundial de co

colaboración coa Conceller

Autismo Morrazo. 

- 8/05/16: Cross escolar de T

Concellería de Deporte. 

EMENTARIAS 

 colaboración con outras áreas do Concello, promov

idades complementarias para o alumnado de Moaña

ro Espantallo Amigo. O Concello pagou 4 autobu

ntela (2 buses) para asistir á representación orga

 

ctividades diante do Concello en colaboración c

tros de ensino. 

iaria en colaboración coa Concellería de Mobilid

 Verducedo. 

on 

Seara 

 Reibón 

ución de trampas contra a Avespa velutina. En c

mbiente e a Asociación Galega de Apicultores. Im

 

ndo 

 monologuista Quico Cadaval nos IES das Barxas

llería de Normalización Lingüística e os EDLG do

e concentración sobre o autismo. Actividades d

llería de Benestar Social, os centros de ensino e

 de Tirán. Organizado pola ANPA de Tirán en cola
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ovéronse ou 

oaña ao longo do curso 

tobuses para alumnado 

organizada pola Ed. 

ón coa Concellería de 

bilidade e a DGT: 

En colaboración coa 

s. Impartiu o apicultor 

rxas e Paralaia. En 

 dos institutos. 

s diante do Concello en 

o e a Asociación 

 colaboración coa 



 

- 18/05/16: Intervención col

nos parques e paseos máis 

Galegas. En colaboración co

- Do 18/05/16 ao 30/05/16: 

Audiovisual e do Caderno s

Concello de Moaña nos set

- 29/05/16: Cross escolar de

Concellería de Deporte. 

- 29/05/16: Andaina solidari

Social. 

- 30/05/16: Correlingua en C

de Tirán, Abelendo, Quinte

- 11/06/16: Olimpíadas Esco

Clube de Atletismo Samerto

- 9/06/16: Día mundial dos o

investigación na que partici

  

colectiva en homenaxe a Manuel María de tod

áis próximos a cada centro con motivo da celeb

n coa Concellería de Cultura. 

16: presentación a cargo de Manuel Anxo Ménd

no sobre Manuel María editado pola Agupación

 sete CEIP e nos dous IES de Moaña. 

r de Domaio. Organizado pola ANPA de Domaio 

daria do IES Paralaia, na que colaborou a Conce

en Cangas. O concello pagou 5 autobuses para o

intela, Seara e Domaio. 

Escolares. Orghanizadas pola Federación de ANP

ertolameu en colaboración coa Concellería de D

os océanos. En colaboración co Campus do Mar

rticipou alumnado de todos os CEIP de Moaña.
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 todos os CEIP de Moaña 

elebración das Letras 

éndez Fraguas do 

ción Cultural Nós e o 

aio en colaboración coa 

ncellería de Benestar 

ra o alumnado dos CEIP 

ANPAS Arco da Vella e 

de Deporte. 

Mar. Actividade de 

ña. 



 

CONSELLO ESCOLAR MUNIC
INFORME DAS ACTUACIÓNS
ACTUACIÓNS PERIÓDICAS E
- Xardinería. 
- Reposición de area nos areeiros. 
- Mantemento anual da caldeira. (r
Aprobada na Xunta de Goberno Lo
caldeiras nos centros educativos. 
- Limpeza de canalóns en Seara, Ve
curso. 
- A Limpeza dos canalóns inaccesib
desenvólvese desde o 22 de xuño p
proxecto subvencionado pola Depu

 
CEIP de Tirán 
Actuacións que xa realizou o
- Actuación no areeiro de infantil, r
- Mosquiteiras e matamoscas no co
- Tirar as estanterías de obra de 1º
- Instalar base para elemento de Pa
- Tirar as estanterías de obra de 2º
- Pintado de aulas (decembro 2015
- Retirada de plásticos do invernad
- Canaleta no patio de infantil (xan
- Fontanería: desatascamento pilet
- Tubaxe entre os dous edificios pa
- Electricista: Colocar chave no cor
5º e inglés e arranxar a chave de In
- Fontanería: Arranxo baños de Edu
- Carpintería: persiana infantil, colg
entrada de infantil, andeis no arma
Pendente para o Concello: 
- Asfaltar entrada. 
- Colocación invernadoiro. 
- Colocación de 3 radiadores que fa
- Facer unha base na pista de xogo
- Arranxo da rede detrás da porter
- Rodiñas en 60 ventás dobres. 
- Poda ou talado de árbores do per
- Colocación de 2 pechaduras nos p
automático. 

ANEXO II 

NICIPAL 1-07-2016 
NS NOS CENTROS PÚBLICOS DE MOAÑ
S EN TODOS OS CENTROS: 

os. (verán 2015 e 2016) 
ra. (rolda en novembro 2015). 
o Local do 27/06/2016 a licitación para o mantem

 
, Verducedo, O Con, infantil Tirán e Domaio dur

esibles –Tirán, Abelendo, Quintela, Reibón, A Gu
ño pola empresa EP Martiño, gañadora da licitac
eputación. 

 o Concello: 
til, rompendo bordes e nivelando espazos. (verá
o comedor. (verán 2015) 

e 1º para ampliar o espazo da aula. (verán 2015)
e Parque Infantil que comprou a ANPA. (novem

e 2º e 3º e de inglés para ampliar o espazo (dece
015) 
nadoiro (xaneiro 2016) 

(xaneiro 2016) 
piletas (febreiro 2016) 
s para o paso de cables (marzo 2016) 
 corredor dos baños de Ed. Física, conmutar as c
e Informática. (abril 2015) 
 Educación infantil. (abril 2015) 

 colgadoiros para roupa en algunhas clases, ence
rmario da clase de 3º. (abril 2015) 

ue faltan e arranxo radiador sala de profes. 
ogos para a colocación de porterías. 
rtería 

 perímetro exterior. 
os portais de entrada. Posibilidade de porteiro
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AÑA 

ntemento de 

urante o 

A Guía– 
citación do 

verán 2015) 

015) 
embro 2015) 
ecembro 2015) 

as chaves de 1º, 3º, 

encerado na 

iro 



 

Pendente para a Xunta de Ga
- Substitución do tellado e das baix
2016 
- Construción dunha nova aula de E
 

CEIP de Abelendo 
Actuacións que realizou a Xu
- Adaptación do centro para a alum
pasamáns e reixas nos chans. 
Actuacións que xa realizou o
- Quitar todos os azulexos, llanear 
- Substituír varios cristais rotos: Po
- Quitar andel de tv e video da aula
- Arranxar cancilla de entrada a pis
- Arranxo de persianas na sala de m
- Arranxar ventá que non pechaba 
- Arranxar manilla e pechaduras da
2015) 
- Quitar andeis do corredor do seg
- Quitar andeis da aula de terceiro.
- Sacar os colgadoiros da aula de te
- Colgar taboeiro de cortiza na aula
- Pór cinco andeis na aula de terce
- Fontaneiro: cisternas e radiadore
- Pintado e sinalización vertical, fro
aparcamento de minusválidos. 
- Carpintería: arranxos de persiana
- Limpeza de reixas de canalización
- Reparación de tres papeleiras ext
- Revisar motor que bombea auga.
- Cristais rotos nos baños. (abril 20
Actuacións de mellora promo
- Renovación da pista deportiva co
Pendente: 
- Colocación de tres losetas de cau
- Colocación de enchufes. 
- Instalar chaves para luz na aula d
- Colocar andeis na aula de música
- Pintar portas, corredores, baños e
- Substituír valos rotos na entrada 
- Arranxar as fendas das bacadas d
- Acondicionamento do lugar no qu
acceso. 
- Cubrir a pista polideportiva 

Galicia: 
 baixantes: comprometida a súa realización no ve

 de Educación Infantil. 

Xunta de Galicia durante o verán 2015: 
alumna con problemas visuais: bordes de escalei

 o Concello: 
ear e pintar corredores e baños. (verán 2015) 
: Porta principal, porta patio infantil, baños, ... (v
 aula de inglés. (novembro 2015) 
a pista. (novembro 2015) 
de mestres, AL, almacén de Ed. Infantil. (novemb

a na aula de segundo. (novembro 2015) 
s das portas dos baños do patio de Ed. Infantil. (

 segundo andar. (novembro 2015) 
eiro. (novembro 2015) 
e terceiro e cambialos de lugar. (novembro 201

 aula de terceiro. (novembro 2015) 
rceiro. (novembro 2015) 
ores (xaneiro 2016) 

l, fronte a cancela da entrada, dun espazo reserv

ianas e colgar encerados (febreiro 2016) 
ción da auga (marzo 2016) 
 exteriores. (marzo 2016) 

uga. (marzo 2016) 
il 2015) 
movidas polo Concello (febreiro 2016) 
a con slurry acrílico 

 caucho do patio de Educación Infantil. 

la de 5º Educación Infantil. 
sica. 
os e aulas. 

ada do centro. 
as da pista. 
o que está o depósito da auga e substitución da 
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o verán de 

 
caleiras, 

 
... (verán 2015) 

embro 2015) 

til. (novembro 

 2015) 

servado para 

 da porta de 



 

- Limpeza anual do depósito de aug
- Reparación ou reposición do aram
- Colocación de brazos hidráulicos 
- Substitución das portas dos baño
- Cambiar trimbre que sinala entra
tan forte ou que poida levar músic
alumnos/as con problemas ao timb
- Amestramento dos bombillos de 
- Reparar o firme da cancela que d
- Colocación de dúas fontes, unha 
- Retirar tocóns das árbores talada
recinto escolar. 
- Poda de árbores e arbustos que m
- Revisar unha árbore que está den
esta. 
- Reposición de tarros que romper
- Colocación dun banco no patio de
- Anclar ao solo unha base para ins
composteira. 
Actuacións a financiar pola X
- Levantamento dunha parte do m
terreo. 
- Colocación nas ventás da fachada
elevadas temperaturas nas aulas.

 
CEIP de Quintela 
Actuación financiada pola Xu
2016) 
- Patio de infantil: Retirar pedras e
- Poñer barandilla nas escaleiras. 
- Borrar pintadas. 
- Reparación do tellado. 
Actuacións que xa realizou o
- Recolocación de luces exteriores 
- Muro perimetral do centro. (verá
- Limpeza, retirada de escombros, 
- Tirar escombro, limpar e arranxar
polideportiva. (verán 2015) 
- Reparar marcos das portas dos ba
- Azulexos dos baños caeran: repux
- Electricista para cambiar dous en
fluorescente (5º). (verán 2015) 
- Canalización de pluviais no patio 

 auga. 
arame da pista e do peche perimetral do centro.
cos na parte superior das portas de entrada. 
años do patio de Educación Infantil. 
ntrada e saída ao centro, por outro que non teña
úsica. Petición realizada dende Orientación para
 timbre que temos neste momento. 
 de todas as portas das aulas. 
e dá á pista polideportiva. 
ha no patio de Ed. Infantil e outra no patio de P

ladas, restos vexetais e de terra que hai dentro d

ue medran descontroladamente. 
 dentro da pista e que esta tirando co muro que 

peron os xardineiros na tala da árbore da entrad
io de Ed. Infantil. 
a instalar unha estación metereolóxica no patio e

a Xunta: 
o muro de contención do patio de infantil para n

ada do sur do centro de toldos para a eliminació
as. 

 Xunta de Galicia na zona de Educación I

as e escombros. 
 

 o Concello: 
res infantil. (verán 2015) 

verán 2015) 
ros, arranxo da porta dunha caseta. (verán 2015)
nxar peche de acceso ao muro de contención da

s baños. (verán 2015) 
epuxéronse. (verán 2015) 
s enchufes na bibloteca e reparar interruptor (1º

tio (novembro 2015) 
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tro. 

teña un son 
ara 

e Primaria. 
ro do 

que rodea a 

trada. 

tio e unha 

ra nivelar o 

ación das 

n Infantil (marzo 

015) 
n da pista 

r (1º) e 



 

- Electricista: Fundíronse as luces , 
baño de nenas. (novembro 2015)
- Carpinteiro: persiana estropeada
balda mais no armario do comedor
2015) 
- Bloque que rompeu na baixada a
- Arranxar persianas (DECEMBRO 2
- Tubería de desagüe no patio. (dec
- Colocar caseta meteorolóxica (xa
- Colocación de encerado dixital (m
- Fontaneiro (marzo 2016) 
- Electricista para contacto aula inf
- Muro de bloques que caeu na sub
Actuacións de mellora promo
- Anclar as porterías da pista. 
- Renovación da pista deportiva co
Pendente 
- Arranxos no parque de Infantil ( t
- Chorrear patio 
- Limpeza de canalóns no ximnasio
- Llanear e pintar a caseta contruíd
Actuacións de mellora que pr
- Rematar a cuberta que se realizo
- Substituír a actual valla de alamb
do centro. 
- Formigonar o chan da parte trase
- Fixar o pasamáns de entrada 

 
 
CEIP de Seara 
Actuacións que xa realizou o
- Arranxar unha cisterna do edificio
- Arranxar 10 persianas que non fu
- Poñer reixa de ferro nunha tuber
- Pala escavadora para obra de dre
(verán 2015) 
- Tapar as fendas das aceras de inf
- Reparar elementos infantil. (outu
- Limpeza de canalóns e reparación
- Arranxo de persianas (marzo 201
- Reparación dunha mesa de made
- Substitución e pintado do valo de
- Substituír inodoros infantil (abril 

es , ou non funciona ben o interruptor, non sabe
5) 

ada, colgar pizarra magnética nunha aula de Infa
edor, para poñer os víveres do Plan Madruga. (n

a a infantil (decembro 2015) 
RO 2015) 
 (decembro 2015) 
 (xaneiro 2016) 

al (marzo 2016) 

a informática (abril 2016) 
 subida á pista. (abril 2016) 
movidas polo Concello (febreiro 2016) 

a con slurry acrílico. 

il ( tapar grietas, enganchar os alambres de pech

asio. 
ruída xunto o edificio de infantil. 
 promoverá o Concello no verán 2016: 
lizou o ano pasado (llanear, pintar e colocar foco
mbre estragada por outra electrosoldada na par

raseira e lateral 

 o Concello: 
ificio de infantil. (verán 2015) 
n funcionaban. (verán 2015) 
bería xunto ao muro traseiro do colexio. (verán 
 drenaxe do patio de infantil en colaboración co

 infantil. (outubro 15) 
utubro 15) 
ción de baixante (febreiro 2016) 
2016) 
adeira do patio. (en colaboración coa ANPA) (ab

o de madeira (en colaboración coa ANPA) (abril 2
bril 2016) 
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sabemos de un 

 Infantil, e unha 
. (novembro 

peche...). 

 
 foco). 
 parte traseira 

rán 2015) 
 coa Xunta. 

) (abril 2016) 
bril 2016) 



 

- Poñer arqueta con tapa de ferro n
- Substitución cristais rotos (abril 2
Actuacións pendentes: 
- Carpintería e electricidade. 
- Substituír valo perimetral. 
- Desatoar sumidoiros do parque in
- Substituír postes que sosteñen a 
- Substituír radiador no ximnasio.
- Reparar columnas patio cuberto e
- Cuberta para a entrada traseira. (
Actuacións a financiar pola X
- Substituír as placas dos teitos de 
- Pintado de fachada. 

 
 
CEIP de Reibón 
Actuacións que xa realizou o
- Fixar váter no pasillo de 3º. (verá
- Colocar váter novo baño de 6º.(ve
- Cambiar grifo pasillo 2º.(verán 20
- Revisar váter pasillo entrada. (ver
- Revisar bote sifónico no baño ao 
- Revisar grifo no baño dos nenos (
- Pintar biblioteca. (verán 2015) 
- Pintar aula infantil. (verán 2015)
- Pala para retirar o tren (madeira 
- Traslado dun banco do parque de
- Pintar corredores e pasamáns. (n
- Cambio de tubería rota. (decemb
- Análise da auga (febreiro 2016) 
- Mantemento de fontanería (marz
- Mantemento electricidade e carp
Actuación de mellora promov
- Canalización e tapado do desauga
Actuacións pendentes: 
- Repoñer madeiras podres no valo
- Novo areeiro no patio de infantil.
- Rematar os baños exteriores. 
- Arqueta para a recollida de auga 
colexio. (PENDENTE XUNTA DE COM
- Planchas de goma do elemento d
Actuacións a financiar pola X
- Llanear, Pintar e impermeabilizar

rro na parte traseira do colexio. (abril 2016) 
ril 2016) 

ue infantil. 
n a rede do campo de fútbol 7 e tensar arame. 
io. 
rto e cornisa do edificio de infantil. 
ira. (CE e claustro non o consideran prioritario) 
a Xunta: 
 de fibra de vidro. 

 o Concello: 
erán 2015) 
º.(verán 2015) 
n 2015) 
 (verán 2015) 
 ao lado das limpadoras. (verán 2015) 
os (xunto ao comedor – infantil) (verán 2015) 

15) 
ira podre) do parque de infantil. (verán 2015) 
e de infantil. (verán 2015) 
s. (novembro 2015) 
mbro 2015) 

 
arzo e maio 2016) 

carpintería (abril e maio 2016) 
ovida polo Concello en febreiro de 2016

augadoiro do patio de infantil. 

 valo de madeira do parque infantil. 
ntil. 

uga da chuvia e tubo que una coa canalización de
 COMPENSACIÓN) 
to do parque de infantil. 
a Xunta: 
lizar a fachada. 
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n de detrás do 



 

- Substituír as xanelas de ferro. 
- Remodelación das aulas de Educa
 
 
CEIP A Guía 
Actuacións que xa realizou o
- Facer rampla de acceso desde o c
reducida.(verán 2015) 
- Colocar tubos fluorescentes en au
- Arranxos de persianas. (verán 201
- Pintado de aulas (outubro 2015)
- Colocar azulexos en baños (novem
- Luz de baños nenas (novembro 2
- 2 cisternas botan auga. (novembr
- Retirar papeleira. (novembro 201
- Retirar o canalón da porta princip
- Rampa de acceso para sacar esce
- Goteiras sala de profesores (dece
- Arranxo da caldeira (xaneiro 2016
- Arranxo cable pararraios (marzo 2
- Colocación de encerado dixital (m
- Retirar materiais do cuarto da cal
- Remendo do valo da pista deport
- Arranxo do termo do comedor (m
- Limpeza de entrada e patio (maio
- Reparación de muro para mural (
- Fontanería (abril 2016) 
- colgado de radiadores. (maio 201
Actuacións que se realizaron
- Renovación da pista deportiva co
Actuacións pendentes: 
- Pintar portas e pasamáns. 
- Chorrear patio cuberto para ser p
- Mosquiteiro para comedor. 
- Falta unha mangueira de incendio
- Firme perigoso no patio de infant
- Peche da pista para acceso desde
Actuación acometida pola Xu
- Substitución das tubaxes de ferro
sanidade. 
- Abrir porta exterior para o acceso
 
 
 

ducación Infantil. 

 o Concello: 
 o colexio ao patio cuberto para alumnado con m

n aulas, corredores e ximnasio. (verán 2015) 
 2015) 

15) 
ovembro 2015) 
ro 2015) 
mbro 2015) 
 2015) 
incipal. Reparación e pintado do aleiro (decembr
scenario. (decembro 2015) 
ecembro 2015) 

2016) 
rzo 2016) 
al (marzo 2016) 
a caldeira. (marzo 2016) 
portiva (marzo 2016) 
r (marzo 2016) 
aio 2016) 

ral (maio 2016) 

 2016) 
on no plan das pistas deportivas (febreir

a con slurry acrílico 

er pintado. 

ndios e a outra que non está legalmente colocad
fantil. 
sde o exterior. 

 Xunta de Galicia en maio de 2016: 
erro en todo o centro despois de informe da insp

ceso da ANPA ao centro. 
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on mobilidade 

mbro 2015) 

reiro 2016) 

ocada. 

 inspección de 



 

CEIP Domaio 
Actuacións que realizou o Co
- Pintor para retoques nas aulas. (v
- Canalización de pluviais no patio.
- Carpinteiro para Illar tubos no co
- Mantemento fontanería, carpinte
Actuacións pendentes: 
- Carpinteiro para colocación de ar
mosquiteiros comedor e barrotes p
- Fixar radiador aula infantil. 
- Substitución porta aula de inform
Actuacións de mellora que pr
- Substitución da alambrada que se
correspondente. (o concello porá v
Deputación e o colexio a cancela fi
- Muro e peche perimetral do cent
Actuacións a financiar pola X
- Substituír as placas dos teitos de 

 
 
EEI de Verducedo 
Actuacións que xa realizou o
- Reparar cristais rotos. (verán 201
- Allanar o parque botando terra, p
- Carpintería (instalación percheiro
- Timbre potente (novembro 2015)
- Reparación cornisa (decembro 20
- Marco porta comedor (decembro
- Pintar sinais da parada do bus. (d
- Persiana e expendedor (xaneiro 2
- Colocación de encerado dixital (m
- Montaxe de invernadoiro (abril 2
- Mantemento xeral 
Pendente: 
- Construción de caseta para almac
- Canalización de pluviais separand
 
 
EEI O Con 
Actuacións que xa realizou o
- Colocar corcho nas paredes (en c
- Colocar unha luz axeitada no pav
- Revisión de grifos que perden aug

 Concello: 
s. (verán 2015 e novembro 2015)) 
tio. (novembro 2015) 

o comedor. (xaneiro 2016) 
intería e electricidade. (abril-maio 2016) 

e armarios e encerados, pechar mesas aula de p
tes parque infantil. 

ormática. 
 promoverá o Concello no verán 2016: 
e separa pistas do edificio da ANPA e cancela 
rá valos electrosoldados a cargo dunha subvenc
la financiada pola Xunta). 

centro. 
a Xunta: 
 de fibra de vidro. 

 o Concello: 
 2015) 
ra, plantando herba e eliminar tocóns. (outubro 
eiros, xaboneiras, …) (outubro 2015) 
015) 
o 2015) 
bro 2015) 

s. (decembro 2015) 
iro 2016) 
al (marzo 2016) 
ril 2016) 

lmacén. 
rando rampa de acceso e xardín. 

 o Concello: 
en colaboración coa ANPA) (verán 2015) 
 pavillón. (verán 2015) 
 auga. (verán 2015) 
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de plástica, 

 
 

vención da 

bro 15) 



 

- Revisión de cisternas e sellado wc
- Arranxar verxas. (verán 2015) 
- Billa que perde auga no comedor
- Arranxo da caldeira (xaneiro 2015
- Carpintería: persianas e portas. (f
Actuacións pendentes: 
- Nivelar o chan do parque infantil 
- Desfacer as paredes do areeiro. 
- Prolongar o tubo da chimenea da
- Acolchamento da rampa do patio
Actuacións de mellora que pr
- Substituír os elementos do parqu
Actuacións a financiar pola X
- Arranxar o alombamento crecent

 
 
ESCOLA INFANTIL PAZÓ
Actuacións que xa realizou o
- Pegar dúas molduras de protecció
- Electricista para solucionar probl
- arranxo estor da aula de bebés.(v
- Carga da caldeira de pellets. (outu
- Limpeza da caldeira de pellets. (o
- mangueira para o patio. (novemb
- fuga de auga no patio (novembro
- Arranxos na caldeira (decembro 2
- Desatascamento inodoro (febreir
- Colocación dunha balda no come
- Mantemento de electricidade, fo
- Arranxo do areeiro que non elimi
Pendente: 
- Porta de entrada non pecha ben.
- Colocación dun plafón na entrada
- Precisan estantería para a zona d
- Precisan unha cancela para separ
- Precisan un timbre. 
- Rematar de arranxar a porta do a
- Revisar ventás da escola (algunha
 
 
ESCOLA DE MÚSICA 
Actuacións que xa realizou o

-

o wc. (verán 2015) 

dor e aula de 3 anos (novembro 2015) 
2015) 
s. (febreiro e marzo 2016) 

ntil tapando buratos. 
 

a da caldeira. 
atio. (farao a ANPA) 
 promoverá o Concello no verán 2016: 
rque infantil. 
a Xunta: 
cente cun probable perigo de derrube do muro d

ZÓ 
 o Concello: 

ección no aula de bebés.(verán 2015) 
oblema eléctrico na planta baixa.(verán 2015) 
s.(verán 2015) 
outubro 2015) 
s. (outubro 2015) 
embro 2015) 
bro 2015) 
ro 2015) 
reiro 2016) 
medor. (febreiro 2016) 
, fontanería e carpintería (marzo e maio 2016) 
limina a auga. (maio 2016) 

en. 
rada. 
a de vestuario. 
parar o patio do corredor de entrada. 

do aseo. 
nhas non pechan) 

 o Concello: 
- Arranxo das baldosas nunha aula 
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ro do patio. 

 

 



 

MEMORIA ANUA

CONSELLO ES

 

1. Actuacións de mantemento, c

 

2. Actividades Complementarias

a. APRENDE MOAÑA 

b. Outras actividades 

 

3. Servizos Complementarios:  

a. Plan Madruga 

 

4. Demandas ante outras admin

a. Obras de mellora nos

b. Prazas de profesorado

c. Accións contrarias á im

 

5. Memoria económica do ano 2

  

ANEXO III 

NUAL DE ACTUACIÓN. CURSO 20

 

O ESCOLAR MUNICIPAL DE MOA

to, conservación e mellora durante o curso 

arias: 

 

 

ministracións: 

 nos centros educativos 

rado 

s á implantación da LOMCE 

no 2016 
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O 2015/16 

OAÑA 



 

1. ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, C

A disposición adicional décimo quinta

Réxime Local (Lei 7/1985) indican que

centros públicos de educación infanti

concello respectivo ao considerarse 

No concello de Moaña contamos con 

desenvolveu as súas funcións de man

actuacións da seguinte relación, nas q

municipal, decidiron asumirse por tra

Consellería de Educación e que mellor

RELACIÓN DE ACTUACIÓNS NOS CENT

ACTUACIÓNS PERIÓDICAS EN TODOS

 

- Xardinería.  
- Reposición de area nos areeir
- Mantemento anual da caldeir

Aprobada na Xunta de Gobern

nos centros educativos. 

- Limpeza de canalóns en Seara
- A Limpeza dos canalóns inacc

desde o 22 de xuño pola emp
pola Deputación. 

 

CEIP de Tirán 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Actuación no areeiro de infantil, 
- Mosquiteiros e matamoscas no c
- Tirar as estanterías de obra de 1º
- Instalar base para elemento de P
- Tirar as estanterías de obra de 2º
- Pintado de aulas (decembro 2015
- Retirada de plásticos do invernad
- Canaleta no patio de infantil (xan
- Fontanería: desatoar piletas (feb
- Tubaxe entre os dous edificios pa
- Electricista: Colocar chave no cor

e arranxar a chave de Informática

O, CONSERVACIÓN E MELLORA DURANTE O CURSO

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

 que a conservación, mantemento e vixilancia dos e

antil, de educación primaria ou de educación especia

se competencias propias. 

con dez centros públicos destas características nos q

antemento e conservación durante o curso 2015/1

as que tamén se incluíron obras de mellora que, non

r tratarse de actuacións urxentes que non asumiu co

elloraban a calidade de ensino nos nosos centros ed

ENTROS EDUCATIVOS: 

DOS OS CENTROS: 

eeiros. (verán 2015 e 2016) 
ldeira. (rolda en novembro 2015).  
berno Local do 27/06/2016 a licitación para o mante

eara, Verducedo, O Con, infantil Tirán e Domaio dura
accesibles –Tirán, Abelendo, Quintela, Reibón, A Gu
mpresa EP Martiño, gañadora da licitación do proxe

cello: 

ntil, rompendo bordes e nivelando espazos. (verán 2
no comedor. (verán 2015) 
e 1º para ampliar o espazo da aula. (verán 2015) 

de Parque Infantil que comprou a ANPA. (novembro 
e 2º e 3º e de inglés para ampliar o espazo (decemb
2015) 
rnadoiro (xaneiro 2016) 
 (xaneiro 2016) 
(febreiro 2016) 
s para o paso de cables (marzo 2016) 
 corredor dos baños de Ed. Física, conmutar as cha
ática. (abril 2015) 
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RSO. 

 Reguladora das Bases de 

os edificios destinados a 

ecial corresponderán ao 

nos que o Concello 

5/16 a través das 

, non sendo competencia 

u con dilixencia a 

s educativos. 

antemento de caldeiras 

 durante o curso. 
 Guía– desenvólvese 

roxecto subvencionado 

án 2015) 

bro 2015) 
embro 2015) 

haves de 1º, 3º, 5º e inglés 



 

- Fontanería: Arranxo baños de Ed
- Carpintería: persiana infantil, col

infantil, andeis no armario da cla
 

Pendente para o Concello: 

- Asfaltar entrada.  
- Colocación invernadoiro.
- Colocación de 3 radiadore
- Facer unha base na pista 
- Arranxo da rede detrás da
- Rodiñas en 60 ventás dob
- Poda ou tala de árbores d
- Colocación de 2 pechadur

 

CEIP de Abelendo 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Quitar todos os azulexos, llan
- Substituír varios cristais rotos
- Quitar andel de tv e vídeo da 
- Arranxar cancela de entrada a
- Arranxo de persianas na sala d
- Arranxar ventá que non pecha
- Arranxar manilla e pechadura
- Quitar andeis do corredor do 
- Quitar andeis da aula de terce
- Sacar os colgadoiros da aula d
- Colgar taboleiro de cortiza na
- Pór cinco andeis na aula de te
- Fontaneiro: cisternas e radiad
- Pintado e sinalización vertical

de minusválidos. 
- Carpintería: arranxos de persi
- Limpeza de reixas de canaliza
- Reparación de tres papeleiras
- Revisar motor que bombea au
- Cristais rotos nos baños. (abri

 

Actuacións de mellora promovidas p

- Renovación da pista deportiva
 

e Educación infantil. (abril 2015) 
, colgadoiros para roupa en algunhas clases, encerad
 clase de 3º. (abril 2015) 

iro. 
dores que faltan e arranxo radiador sala de profesor
ista de xogos para a colocación de porterías. 
s da portería 

 dobres.  
es do perímetro exterior. 
aduras nos portais de entrada. Posibilidade de porte

cello: 

 llanear e pintar corredores e baños. (verán 2015) 
otos: Porta principal, porta patio infantil, baños, ... (v
 da aula de inglés. (novembro 2015) 
da a pista. (novembro 2015) 
ala de mestres, AL, almacén de Ed. Infantil. (novemb
echaba na aula de segundo. (novembro 2015) 
uras das portas dos baños do patio de Ed. Infantil. (

r do segundo andar. (novembro 2015) 
erceiro. (novembro 2015) 

ula de terceiro e cambialos de lugar. (novembro 2015
a na aula de terceiro. (novembro 2015) 
e terceiro. (novembro 2015) 
diadores (xaneiro 2016) 
tical, fronte a cancela da entrada, dun espazo reserv

ersianas e colgar encerados (febreiro 2016) 
lización da auga (marzo 2016) 
iras exteriores. (marzo 2016) 
a auga. (marzo 2016) 
abril 2015) 

as polo Concello (febreiro 2016) 

rtiva con slurry acrílico 
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erado na entrada de 

orado. 

orteiro automático. 

... (verán 2015) 

embro 2015) 

. (novembro 2015) 

2015) 

servado para aparcamento 



 

Pendente: 

- Colocación de tres losetas
- Colocación de enchufes. 
- Instalar chaves para luz na
- Colocar andeis na aula de
- Pintar portas, corredores,
- Substituír valos rotos na e
- Arranxar as fendas das ba
- Acondicionamento do lug
- Cubrir a pista polideportiv
- Limpeza anual do depósit
- Reparación ou reposición
- Colocación de brazos hidr
- Substitución das portas d
-  Cambiar timbre que sinal

ou que poida levar música
problemas ao timbre que

- Amestramento dos bomb
- Reparar o firme da cancel
- Colocación de dúas fonte
- Retirar tocóns das árbore
- Poda de árbores e arbusto
- Revisar unha árbore que e
- Reposición de tarros que 
- Colocación dun banco no 
-  Ancorar ao solo unha bas

composteira. 
 

CEIP  de Quintela 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Recolocación de luces exterio
- Muro perimetral do centro. (v
- Limpeza, retirada de escombr
- Tirar escombro, limpar e arran

(verán 2015) 
- Reparar marcos das portas do
- Azulexos dos baños caeran: re
- Electricista para cambiar dous

(verán 2015) 
- Canalización de pluviais no pa
- Electricista: Fundíronse as luc

nenas. (novembro 2015) 

etas de caucho do patio de Educación Infantil. 
es.  
uz na aula de 5º Educación Infantil.  
a de música. 
res, baños e aulas. 

 na entrada do centro. 
s bancadas da pista. 
 lugar no que está o depósito da auga e substitución

ortiva 
ósito de auga. 

ción do arame da pista e do peche perimetral do cen
 hidráulicos na parte superior das portas de entrada.
as dos baños do patio de Educación Infantil. 
sinala entrada e saída ao centro, por outro que non t
úsica. Petición realizada dende Orientación para alum
 que temos neste momento. 
ombillos de todas as portas das aulas. 
ncela que dá á pista polideportiva. 
ntes, unha  no patio de Ed. Infantil e outra no patio 
ores taladas, restos vexetais e de terra que hai dent
ustos que medran descontroladamente. 
ue está dentro da pista e que esta tirando co muro q

que romperon os xardineiros na tala da árbore da en
 no patio de Ed. Infantil. 
 base para instalar unha estación meteorolóxica no 

cello: 

eriores infantil. (verán 2015) 
o. (verán 2015) 
mbros, arranxo da porta dunha caseta. (verán 2015)
arranxar peche de acceso ao muro de contención da

s dos baños. (verán 2015) 
n: repuxéronse. (verán 2015) 
dous enchufes na biblioteca e reparar interruptor (1º

o patio (novembro 2015) 
s luces , ou non funciona ben o interruptor, non sabe
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ción da porta de acceso.  

 centro. 
ada. 

on teña un son tan forte 
 alumnos/as con 

tio de Primaria. 
entro do recinto escolar. 

uro que rodea a esta. 
a entrada. 

 no patio e unha 

15) 
 da pista polideportiva. 

r (1º) e fluorescente (5º). 

sabemos de un baño de 



 

- Carpinteiro: persiana estragad
mais no armario do comedor,

- Bloque que rompeu na baixad
- Arranxar persianas (DECEMBR
- Tubaxe para desaugadoiro no
- Colocar caseta meteorolóxica
- Colocación de encerado dixita
- Fontaneiro (marzo 2016) 
- Electricista para contacto aula
- Muro de bloques que caeu na

 

Actuacións de mellora promovidas p

- Ancorar as porterías da pista.
- Renovación da pista deportiva

 

Pendente 

- Arranxos no parque de Infant
- Chorrear patio 
- Limpeza de canalóns no ximn
- Llanear e pintar a caseta con

 

Actuacións de mellora que promover

- Rematar a cuberta que se rea
- Substituír a actual valla de ara
- Formigonar o chan da parte tr
- Fixar o pasamáns de entrada

 

CEIP de Seara 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Arranxar unha cisterna do edi
- Arranxar 10 persianas que no
- Poñer reixa de ferro nunha tu
- Pala escavadora para obra de
- Tapar as fendas das beirarrúa
- Reparar elementos infantil. (o
- Limpeza de canalóns e repara
- Arranxo de persianas (marzo 
- Reparación dunha mesa de m
- Substitución e pintado do valo

agada, colgar encerado magnética nunha aula de Inf
dor, para poñer os víveres do Plan Madruga. (novem
ixada a infantil (decembro 2015) 

MBRO 2015) 
no patio. (decembro 2015) 

xica (xaneiro 2016) 
xital (marzo 2016) 

 aula informática (abril 2016) 
u na subida á pista. (abril 2016) 

as polo Concello (febreiro 2016) 

ista.  
rtiva con slurry acrílico. 

fantil ( tapar fendas, enganchar os arames de peche.

imnasio. 
onstruída xunto o edificio de infantil. 

overá o Concello no verán 2016: 

 realizou o ano pasado (llanear, pintar e colocar foco
arame estragada por outra electrosoldada na parte

te traseira e lateral 
ada 

cello: 

 edificio de infantil. (verán 2015) 
e non funcionaban. (verán 2015) 

tubaxe xunto ao muro traseiro do colexio. (verán 2
a de drenaxe do patio de infantil en colaboración coa
rrúas de infantil. (outubro 15) 
il. (outubro 15) 
paración de baixante (febreiro 2016) 
rzo 2016) 
e madeira do patio. (en colaboración coa ANPA) (ab
 valo de madeira (en colaboración coa ANPA) (abril 2
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e Infantil, e unha balda 
vembro 2015) 

che...). 

foco). 
arte traseira do centro.  

án 2015) 
 coa Xunta. (verán 2015) 

 (abril 2016) 
ril 2016) 



 

- Substituír inodoros infantil (ab
- Poñer arqueta con tapa de fer
- Substitución cristais rotos (ab

 

Actuacións pendentes: 

- Carpintería e electricidade. 
- Substituír valo perimetral. 
- Desatoar sumidoiros do parqu
- Substituír postes que sosteñe
- Substituír radiador no ximnas
- Reparar columnas patio cube
- Cuberta para a entrada trasei

 

CEIP de Reibón 

Actuacións que xa realizou o Concello

 - Fixar váter no corredor de 3º

 - Colocar váter novo baño de 

 - Cambiar billa corredor 2º.(ve

 - Revisar váter corredor entra

 - Revisar bote sifónico no bañ

 - Revisar billa no baño dos nen

 - Pintar biblioteca. (verán 201

 - Pintar aula infantil. (verán 20

- Pala para retirar o tren (mad

 - Traslado dun banco do parqu

- Pintar corredores e pasamáns
- Cambio de tubaxe rota. (dece
- Análise da auga (febreiro 201
- Mantemento de fontanería (m
- Mantemento electricidade e c

 

Actuación de mellora promovida polo

il (abril 2016) 
e ferro na parte traseira do colexio. (abril 2016) 
 (abril 2016) 

 

arque infantil. 
eñen a rede do campo de fútbol 7 e tensar arame. 
nasio. 
berto e cornixa do edificio de infantil. 

aseira. (CE e claustro non o consideran prioritario) 

cello: 

e 3º. (verán 2015) 

 de 6º.(verán 2015) 

º.(verán 2015) 

ntrada. (verán 2015) 

 baño ao lado das limpadoras. (verán 2015) 

s nenos (xunto ao comedor – infantil) (verán 2015) 

 2015) 

n 2015) 

madeira podre) do parque de infantil. (verán 2015)

arque de infantil. (verán 2015) 

áns. (novembro 2015) 
ecembro 2015) 

 2016) 
ía (marzo e maio 2016) 
e e carpintería (abril e maio 2016) 

 polo Concello en febreiro de 2016 
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5) 



 

- Canalización e tapado do desa
 

Actuacións pendentes:  

- Repoñer madeiras podres no 
- Novo areeiro no patio de infa
- Rematar os baños exteriores.
- Arqueta para a recollida de au

(PENDENTE XUNTA DE COMP
- Pranchas de goma do elemen

 

CEIP A Guía 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Facer rampla de acceso desde o c
reducida.(verán 2015) 

- Colocar tubos fluorescentes en a
- Arranxos de persianas. (verán 20
- Pintado de aulas (outubro 2015)
- Colocar azulexos en baños (nove
- Luz de baños nenas (novembro 2
- 2 cisternas botan auga. (novemb
- Retirar papeleira. (novembro 201
-  Retirar o canalón da porta princi
- Rampla de acceso para sacar esc
- Goteiras sala de profesores (dece
- Arranxo da caldeira (xaneiro 201
- Arranxo cable pararraios (marzo 
- Colocación de encerado dixital (m
- Retirar materiais do cuarto da ca
- Remendo do valo da pista deport
- Arranxo do termo do comedor (m
- Limpeza de entrada e patio (maio
- Reparación de muro para mural (
- Fontanería (abril 2016) 
- colgado de radiadores. (maio 201

 

Actuacións que se realizaron no plan

- Renovación da pista deportiva co
 

Actuacións pendentes: 

 desaugadoiro do patio de infantil. 

 no valo de madeira do parque infantil. 
 infantil. 
res.  
e auga da chuvia e tubo que una coa canalización de
MPENSACIÓN) 

mento do parque de infantil.  

cello: 

e o colexio ao patio cuberto para alumnado con mob

en aulas, corredores e ximnasio. (verán 2015) 
n 2015) 
15) 
ovembro 2015) 
ro 2015) 
mbro 2015) 
 2015) 
rincipal. Reparación e pintado do aleiro  (decembro 2
 escenario. (decembro 2015) 
decembro 2015) 
 2016) 
rzo 2016) 
al (marzo 2016) 
a caldeira. (marzo 2016) 
portiva (marzo 2016) 

or (marzo 2016) 
maio 2016) 
ral (maio 2016) 

 2016) 

lan das pistas deportivas (febreiro 2016) 

a con slurry acrílico  
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n de detrás do colexio. 

 mobilidade 

bro 2015) 



 

- Pintar portas e pasamáns. 
- Chorrear patio cuberto para ser p
- Mosquiteiro para comedor. 
- Falta unha mangueira de incendi
- Firme perigoso no patio de infan
- Peche da pista para acceso desde

 

CEIP Domaio 

Actuacións que realizou o Concello:

- Pintor para retoques nas aul
- Canalización de pluviais no pa
- Carpinteiro para Illar tubos no
- Mantemento fontanería, carp

 

Actuacións pendentes: 

- Carpinteiro para colocación d
comedor e barrotes parque in

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

 

Actuacións de mellora que promover

- Substitución do arame que se
porá valos electrosoldados a c
pola Xunta). 

- Muro e peche perimetral do c
 

EEI de Verducedo 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Reparar cristais rotos. (verán 
- Aplanar o parque botando ter
- Carpintería (instalación perch
- Timbre potente (novembro 20
- Reparación cornixa (decembr
- Marco porta comedor (decem
- Pintar sinais da parada do bus
- Persiana e expendedor (xanei
- Colocación de encerado dixita
- Montaxe de invernadoiro (ab

ser pintado. 

endios e a outra que non está legalmente colocada.
fantil. 

esde o exterior. 

llo: 

aulas. (verán 2015 e novembro 2015)) 
o patio. (novembro 2015) 
s no comedor. (xaneiro 2016) 
carpintería e electricidade. (abril-maio 2016) 

n de armarios e encerados, pechar mesas aula de pl
ue infantil. 

 
e informática. 

overá o Concello no verán 2016: 

e separa pistas do edificio da ANPA e cancela corres
s a cargo dunha subvención da Deputación e o colex

 do centro. 

cello: 

rán 2015) 
o terra, plantando herba e eliminar tocóns. (outubro
ercheiros, xaboneiras, …) (outubro 2015) 
ro 2015) 
mbro 2015) 
cembro 2015)  
 bus. (decembro 2015) 
aneiro 2016) 
ixital (marzo 2016) 
 (abril 2016) 
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da. 

e plástica, mosquiteiros 

rrespondente. (o concello 
olexio a cancela financiada 

bro 15) 



 

- Mantemento xeral 
 

Pendente: 

- Construción de caseta para al
- Canalización de pluviais separ

 

 

EEI O Con 

 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Colocar cortiza nas pared
- Colocar unha luz axeitada
- Revisión de billas que per
- Revisión de cisternas e s
- Arranxar verxas. (verán 20
- Billa que perde auga no co
- Arranxo da caldeira (xane
- Carpintería: persianas e p

 

Actuacións pendentes: 

- Nivelar o chan do parque infa
- Desfacer as paredes do areeir
- Prolongar o tubo da chimenea
- Acolchamento da rampla do p

 

Actuacións de mellora que promover

- Substituír os elementos do pa
 

ESCOLA INFANTIL PAZÓ 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Pegar dúas molduras de prote
- Electricista para solucionar pr
- arranxo estor da aula de bebé
- Carga da caldeira de pellets. (
- Limpeza da caldeira de pellets

ra almacén. 
eparando rampla de acceso e xardín. 

cello: 

redes (en colaboración coa ANPA) (verán 2015) 
tada no pavillón. (verán 2015) 
 perden auga. (verán 2015) 
e selado wc. (verán 2015) 
n 2015) 

no comedor e aula de 3 anos (novembro 2015) 
aneiro 2015) 
 e portas. (febreiro e marzo 2016) 

 infantil tapando buratos.  
eeiro.  
enea da caldeira.  
 do patio. (farao a ANPA) 

overá o Concello no verán 2016: 

o parque infantil. 

cello: 

rotección no aula de bebés.(verán 2015) 
r problema eléctrico na planta baixa.(verán 2015) 
ebés.(verán 2015) 
ts. (outubro 2015) 
llets. (outubro 2015) 
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- mangueira para o patio. (nove
- fuga de auga no patio (novem
- Arranxos na caldeira (decemb
- Desatoar inodoro (febreiro 20
- Colocación dunha balda no co
- Mantemento de electricidade
- Arranxo do areeiro que non e

Pendente: 

- Porta de entrada non pec
- Colocación dun plafón na
- Precisan estantería para a
- Precisan unha cancela par
- Precisan un timbre. 
- Rematar de arranxar a po
- Revisar ventás da escola (

 

ESCOLA DE MÚSICA  

 

Actuacións que xa realizou o Concello

- Arranxo das baldosas nunha a
- Electricista (novembro 2015)
- Arranxo de tellas (febreiro 20
- Mantemento electricidade, fo

 

Pendente: 

- Illamento dunha parede por p
 

 

novembro 2015) 
vembro 2015) 
embro 2015) 
o 2016) 
o comedor. (febreiro 2016) 
ade, fontanería e carpintería (marzo e maio 2016) 

on elimina a auga. (maio 2016) 

 pecha ben. 
n na entrada. 
ara a zona de vestiario.  

 para separar o patio do corredor de entrada. 

a porta do aseo. 
ola (algunhas non pechan) 

cello: 

ha aula da planta inferior (verán 2015) 
15) 
o 2016) 
e, fontanería e carpintería (maio 2016) 

or problemas de humidade. 
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2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

O Concello de Moaña considera que a

durante o horario lectivo respondend

alumnado e enriquecen o propio ensi

 

Por iso o Concello propúxose durante

complementarias (APRENDE MOAÑA)

 

a. APRENDE MOAÑA 

Este programa, presentado no Consel

que todas e todos os escolares coñeza

Buscamos unha identificación orgullo

da nosa historia e tradicións, das nosa

propios servizos que ofrece a adminis

 

Moitos dos contidos que se tratarán n

actividades permitiron desenvolvelos

 

A programación desenvolveuse grazas

veciñas e veciños de Moaña expertos 

co Concello e os centros educativos p

pola súa xenerosidade. 

 

A titora ou o titor de cada grupo tivo t

tanto na preparación previa da mesm

 

A avaliación foi moi positiva en todas 

 

No seguinte cadro poden verse as dat

MOAÑA durante o curso 2015/16. 

RIAS 

ue as actividades complementarias -accións non lect

endo a obxectivos curriculares- contribúen á formac

ensino, dotándoo de maior calidade. 

nte o curso 2015/16 desenvolver un programa espe

ÑA) e apoiar outras iniciativas que xurdiron ao longo

nsello Escolar Municipal de inicio de curso (8/10/15)

ñezan e poñan en valor o seu contorno máis próximo

ullosa do estudantado moañés co seu concello a trav

nosas principais actividades económicas, dos nosos r

inistración municipal. 

án nestas actividades aparecen nos currículos das di

elos de forma contextualizada e en relación coa vida

razas ao traballo voluntario das persoas que conduci

rtos no seu ámbito que non dubidaron en colaborar 

os para difundir os seus coñecementos. Todas e todo

ivo tamén un papel fundamental no desenvolvemen

esma na aula como na colaboración durante o seu d

das elas. 

 datas nas que se desenvolveron as 66 actividades d
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 lectivas desenvolvidas 

mación integral do 

specífico de actividades 

ongo do curso. 

/15) ten como obxectivo 

ximo. 

 través do coñecemento 

sos recursos naturais e dos 

s diferentes materias. As 

vida diaria do alumnado. 

duciron as actividades, 

rar desinteresadamente 

todos ficamos agradecidos 

mento das actividades, 

u desenvolvemento. 

es do programa APRENDE 



 

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) 
  

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 
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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  

  
 

  
 

  
 

  
 

   

  
 



 

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 comentada

Toponimia do Concello de Moaña (4º ESO) 

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 

tadas (3º ESO) 15/04/16 20/4/16 

21 e 22/01/16 Febreiro de 2016 
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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 

 

Consello Escolar Municipal de Moaña 34 

b. OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

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 

longo do curso 2015/16: 

 

- 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. 

 

- 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 en colaboración coa Concellería de Mobilidade e a DGT: 

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 Avespa velutina. En colaboración 

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 Quico Cadaval nos IES das Barxas e Paralaia. En 

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

 

- 1/04/16: 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. 
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- 8/05/16: Cross escolar de Tirán. Organizado pola ANPA de Tirán en colaboración coa 

Concellería de Deporte. 

 

- 18/05/16: Intervención 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. 

 

- 29/05/16: Cross escolar de Domaio. Organizado pola ANPA de Domaio en 

colaboración coa Concellería de Deporte. 

 

- 29/05/16: Andaina solidaria do IES Paralaia, na que colaborou a Concellería de 

Benestar Social. 

 

- 30/05/16: Correlingua en Cangas. O concello pagou 5 autobuses para o alumnado dos 

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

 

- 11/06/16: Olimpíadas Escolares. Organizadas pola Federación de ANPAS Arco da Vella 

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

 

- 9/06/16: Día mundial dos océanos. En colaboración co Campus do Mar. Actividade de 

investigación na que participou alumnado de todos os CEIP de Moaña. 
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3. 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, 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 discriminada en función do 

centro no que estuda. 

En virtude dos Convenios asinados, os prezos que pagan as persoas usuarias son os seguintes: 

•  Prezo xeral: 28€ 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 

serán 19€) 

•  Prezo reducido 2 (3 ou máis irmáns): 20€ por cada irmán ao mes. (agás xuño e setembro 

que serán 15€) 

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

 

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 febreiro marzo abril maio xuño 

fixos eventuais fixos eventuais fixos eventuais fixos eventuais fixos eventuais fixos eventuais 

CEIP A 

Guía  

3 2 3 2 4 1 4 3 3 0 3 0 
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EEI O Con  5 0 3 0 4 1 4 1 4 2 4 0 

CEIP 

Quintela  

1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 0 

CEIP 

Reibón  

3 3 4 1 3 4 3 4 3 2 3 1 

CEIP Seara  13 4 15 3 15 4 15 5 15 2 15 2 

CEIP Tirán  2 4 3 4 3 7 3 5 3 4 2 1 

EEI 

Verducedo  

6 2 6 2 5 0 5 3 5 3 6 2 

CEIP 

Domaio 

9 15 10 13 7 14 11 17 8 18   

TOTAL 42 32 45 28 42 33 46 39 42 32 34 6 
 

4. DEMANDAS ANTE OUTRAS ADMINISTRACIÓNS 

 

a. Obras de mellora nos centros educativos 

 

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 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 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: 

 

CEIP da Guía: 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 

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 
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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 provoca goteiras 

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. 

 

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 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. 

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

previsión e prazos para estas actuacións. 
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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 entre as 

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 

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 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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b. Prazas de profesorado 

 

No inicio do curso 2015/16 o Concello de Moaña dirixiuse á Xefatura Territorial de Pontevedra 

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, incrementándose polo tanto a necesidade de 

profesorado específico para a correcta atención educativa deste alumnado. 

 

- Trasladou a constatación constatou que na EEI de Verducedo e no CEIP de Abelendo non se 

cumpre a 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 

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. 
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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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c. 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 alumnado, analizando as 

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 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 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 
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 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 
do alumnado.  

•  Limítanse a avaliar o ámbito lingüístico, matemático e científico-técnico, 
menosprezando a adquisición doutras competencias, destrezas e habilidades do campo 
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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 
Ministerio de Educación, rexeitando así o estudo e coñecemento de todo o que nos 
conforma como pobo galego.  

•  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 
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 xusta. 
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5. MEMORIA ECONÓMICA ANO 2016 

 

 

INVESTIMENTOS REAIS: Obras de mellora 84.599,40 € 

GASTOS CORRENTES: Traballos de mantemento e conservación 29.800,00 € 

GASTOS CORRENTES: SUBMINISTROS VARIOS 71.700,00 € 

GASTOS EN LIMPEZA E CONSERXERÍA 492.471,42 € 

TOTAL PREVISTO PARA 2016 678.570,82 € 

 

 

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. Tamén reparacións 

importantes que supoñan un 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 e A Guía; instalación de valos nos CEIP 

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 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 

construción dunha caseta-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 CEIP 

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

 

 

TOTAL PREVISTO: 84.599,40 € EN INVESTIMENTOS REAIS 

 

 

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, extintores e ascensores. 

 

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 3230 22100) 

3.000 € para combustible (partida 3230 22103) 

6.500 € en outros subministros (partidas 3230 22199 e 3230 22112) 

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 e conserxería 
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TOTAL PREVISTO: 492.471,42 € en limpeza e conserxería de centros educativos 

 

 

 


