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Consello Escolar Municipal de Moaña 
Inicio da sesión 20:05 do 29.06.2015 

Inicia a sesión a alcaldesa Leticia Santos Paz presidindo a sesión.Agradece 
brevemente a asistencia das persoas convocadas e delega no concelleiro de ensino 
Aldán Santamarina Corral a presidencia do mesmo. 

Iníciase a sesión no primeiro punto da orde do día: 

1º CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE MOAÑA. 

O presidente (Aldán Santamarina) nomea a todas as persoas designadas 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  
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PP: 

Rosa Solla Veiga 

José Manuel Juncal Gallego 

XM: 

Tatiana Carro Silva 

A Chamusca: 

José Fernando Núñez Rodríguez (non puido asistir) 

Xefatura Territorial: 

Mª Adoración de la Fuente Fernández (non puido asistir) 

Alumnado: 

Sheila Villaverde Salgueiro 

Lucía Parcero Leites 

Mauro Piñeiro Castiñeira 

 

Con voz pero sen voto están presentes os directores e directoras de todos os 
centros de educación infantil, primaria e secundaria do concello. 
 
Feita a presentación de cada persoa convocada presente, o representante do 
Partido Popular pide a palabra para indicar que segundo o regulamento que teñen 
no seu poder o número de representantes de cada partido político non é correcto. 
Concretamente indican que houbo modificacións no número de representantes e 
que debería terse levado a pleno a devandita modificación. 
 
Afirma que dende 2003 non se convocou ningún Consello Escolar Municipal pero 
algúns do directores de centros asistentes afirman ter estado en varias sesións en 
2009. 
 
O presidente informa que solicitou ao secretario municipal copia do regulamento do 
Consello e segundo dito regulamento e de acordo coas indicacións do secretario 
municipal o número de representares e a forma de convocatoria son as correctas. 
 
Pide a palabra Cándido Miranda, director do CEIP Reibón para explicar o 
fundamento do número de representantes: 7 profesores, 7 representantes de 
alumnado e familias e 7 representantes dos partidos políticos, que ceden 2 postos 
para que estean representadas as AAVV e a escola de adultos ademais da 
representación da Administración Educativa. 
 
  



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	 3	

 
O presidente informa que o regulamento indica a designación dunha comisión 
permanente pero por unanimidade decídese convocar trimestralmente todo o 
plenario. 
 
Por proposta do presidente e aceptado por maioría desígnase a Martina Portela 
Currás, representar da federación de ANPAS no Consello como secretaria deste. 
 
O presidente informa que é un compromiso do goberno municipal a defensa dun 
modelo educativo público, galego e de calidade que garanta a equidade e contribúa 
a desfacer as diferenzas sociais, formando a persoas coñecedoras dos seus dereitos 
e con capacidade para exercelos. Salienta a importancia do coñecemento da lingua 
galega entre o alumnado. 
Nese sentido lamenta a recente aprobación da Lei Orgánica de Mellora da Calidade 
Educativa e a vixencia do Decreto do Plurilingüismo, que desenvolven modelos 
contrarios aos obxectivos expostos. 
 
Pide a palabra Vicente Montero: 
 
"Felicito a convocatoria deste Consello Escolar, é o mellor xeito de diálogo no 
ámbito educativo". 
 
 
 
 
2º CAMPAMENTOS DE VERÁN 2.015.  
 
O Concello de Moaña acaba de asinar un Convenio de Colaboración coas 
Asociacións Tris Tras, Os Dinosabios e ANPA O Picoto (CEIP Domaio) para 
desenvolver actividades lúdicas nas mañás do verán en tres colexios. Tamén 
solicitou á Xunta de Galicia, a través dos Consellos Escolares, a apertura dos 
comedores escolares durante o verán. 
As actividades e o comedor serán gratuítos para un grupo de medio centenar de 
nenos e nenas que, a criterio dos Servizos Sociais do Concello, non teñen cubertas 
as necesidades básicas durante o verán. Para os restantes nenos e nenas 
actividades e comedor serán custeadas polas familias. 
 
Dende a concellaría de educación pedíronse 3 presupostos e escolleuse á empresa 
que oferto o mellor prezo 4,10 € por menú.O resto de nenos que fagan uso do 
servizo pagarano tamén a este prezo. 
 
O Concello ten pensado para o próximo curso sacar a concurso a ludoteca e o 
servizo de comedor e que se pague segundo tramos de renda familiar todo o 
servizo. 
 
Pide a palabra o director de Domaio: ¿Que seguro cubre os nenos que non son do 
centro a onde asisten ao campamento? 

Presidente do CEM: están cubertos polo seguro de responsabilidade civil do concello 
que é o organizador dos campamentos xa que asino un convenio coas tres 
asociacións que fan o servizo. 

Director Domaio: por que non se cobren estas necesidades nas propias casas? 
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Presidente do CEM: as traballadoras sociais do concello aconsellan este tipo de 
actividades xa que axudan á integración destes nenos e as súas familias. 

Presidente federación de ANPAS Francisco Lemos: os pais quéixanse do prezo do 
servizo de comedor xa que pagarían na maior parte dos casos máis que durante o 
curso escolar. 

Director Domaio únese á queixa. 

Presidente CEM: o próximo verán farase un sistema de distribución en niveis ou 
intervalos de prezos para intentar igualalos co prezo dos comedores escolares da 
Xunta de Galicia. 

Presidente Federación ANPAS: e se só hai nenos derivados de asuntos sociais no 
comedor, ¿calé o plan para evitar estigmatizalos? 

Presidente CEM: non se fixo ningunha previsión neste sentido. 

Portavoz do Partido Popular: ¿se hai algún neno que non se tivese anotado en 
asuntos sociais pode facelo aínda?, e sería conveniente consultar ás ONG que 
actúan  no municipio para coñecerse eles teñen algún caso a maiores. 

Presidente CEM: o que deben facer as ONG é informar estas familias da existencia 
do departamento de asuntos sociais do Concello e que se dirixan a el para poder 
acceder ás axudas e servizos municipais. Si poden acceder ao servizo pasando por 
servizos sociais do concello. 

 

3º PROPOSTA DE RESOLUCION SOBRE A CREACION DOS FONDOS 
SOLIDARIOS DE LIBROS DE TEXTO. 

Os sindicatos de profesores fan a seguinte proposta de resolución que se lee para a 
súa votación. 

Tras	a	aprobación	por	parte	da	Consellaría	de	Educación	da	nova	ORDE	do	21	de	maio	
de	2015	pola	que	se	regula	o	fondo	solidario	de	libros	de	texto	destinado	ao	alumnado	
matriculado	en	3º	e	5º	de	educación	primaria	e	en	2º	e	4º	de	educación	secundaria	
obrigatoria,	en	centros	docentes	sostidos	con	fondos	públicos	no	curso	escolar	
2015/16.	publicada	este	1	de	xuño	no	DOG,	o	Consello	Escolar	Municipal	de	Moaña,	
reunido	o	29	de	xuño	de	2015	fai	as	seguintes	consideracións:	

1) O	Consello	Escolar	Municipal	de	Moaña	denuncia	o	caos	que	está	a	provocar	a	
Consellaría	de	Educación	coa	publicación	das	ordes	que	regulan	o	fondo	solidario	de	
libros	e	a	convocatoria	de	axudas	para	a	adquisición	de	lihros	de	texto,	publicada	o	día	
1	de	xuño.	

2) O	ensino	básico	é	un	dereito	fundamental	das	persoas,	recoñecido	pola	Constitución	e	
pola	Lei	Orgánica	de	Educación,	e	os	libros	de	texto	constitúen	polo	de	agora	un	
material	básico	no	proceso	de	ensino-aprendizaxe,	e,	polo	tanto,	deben	ser	gratuítos	
para	todos	e	todas	sen	distinción	de	clase	social,	igual	que	o	é	o	propio	ensino	
obrigatorio	ou	a	sanidade	pública.	
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3) A	eliminación	desta	gratuidade	por	parte	da	Consellería	de	Educación	representa	un	
retroceso	nos	dereitos	socias	do	alumnado	e	das	súas	familias,	e	é	especialmente	
grave		neste		momento	de	crise	económica.	

4) A	obriga	das	Direccións	dos	centros	de	recoller	datos	fiscais	das	familias	e	introducilos	
na	aplicación	informática	da	Consellería	é	de	dubidosa	legalidade,	ademais	de	
representar	unha	sobrecarga	burocrática	de	traballo	para	as	Direccións	dos	centros,	
sobre	todo	para	as	que	non	teñen	persoal	administrativo.	

5) 	O	Consello	Escolar	Municipal	de	Moaña	considera	que	a	actual	normativa	sobre	axudas	
para	os	libros	é	discriminatoria	para	moitas	familias	ao	non	garantir	a	gratuidade	
universal	dos	libros	de	texto.	
	 Polo	tanto,	este	CONSELLO	ESCOLAR	MUNICIPAL	DE	MOAÑA		exixe	a	
derrogación	da	orde	que	vén	de	publicar	a	Consellaría,	que	restabeleza	o	modelo	de	
préstamo	de	libro	de	texto,	asegure	a	gratuidade	universal,	tanto	dos	libros	de	texto	
como	do	material	escolar,	no	ensino	obrigatorio	e	en	educación	infantil	e	dote	todos	
os	centros	de	persoal	administrativo.	
Asimesmo	manifesta	a	súa	oposición	a	que	todo	o	proceso	de	recollida	de	datos	
recaia	nas	Direccións	dos	centros	educativos.	

 

Pide a palabra o representante do partido popular: manifesta estar a favor da 
gratuidade dos libros de texto e o material escolar pero non opina sobre o pto. 4º 
xa que non coñece o procedemento de recollida de datos. 

Pide a palabra o director de Reibón: indica que están desbordados pola cantidade 
de tramites que xa viñan facendo a ademais agora este; libros, transporte escolar, 
axudas de material, …… defende que o mellor sistema de préstamo era o anterior. 
Indica que nenos que aínda tendo dereito por renda ao préstamo de libros estes 
non son suficientes. 

Pide a palabra María Magariños, ANPA Ceip Tirán: No seu centro, o igual que 
noutros, non chegan o números de libros recollidos para prestar a todos os que 
pasan de curso. Comenta tamén que a xestión destes bancos por parte do 
profesorado mingua a calidade educativa xa que dedican tempo da actividade 
educativa a funcións administrativas. Tamén indica que na orde que regula os 
fondo permite que as ANPA axuden no procedemento pero isto non e posible xa que 
tería acceso a datos non autorizados sobre a renda das familias. 

 

Procedese a votación:    20 asistentes 

     17 votos  a favor 

     0 votos en contra 

     0 votos abstención 

Aprobase por unanimidade esta resolución. 
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4º NECESIDADES INFRAESTRUCTURAIS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
INFANTIL EN PRIMARIA: PRIORIZACIÓN DAS MESMAS. 

 

O presidente do CEM indica que as obras que corresponden ao concello son as de 
conservación e mantemento e en ningún caso as obras maiores. Informa que na 
vindeira semana iniciará xunto coa concelleira de obras e servizos un xira de visitas 
a cada centro escolar para ver directamente as melloras e reparacións a realizar. 

Dende a concellería de educación promoverase a igualdade entre centros 
priorizando saúde e seguridade dos nenos e nenas. Os directores e directoras de 
cada centro entregarán copia do listado das actuacións solicitas que se achegará a 
esta acta. 

Pide a palabra o director do CEIP Domaio: pide que se concrete a definición de 
obras de conservación e obras maiores. 

Proponse que se entregue unha cantidade a cada centro e que sexan eles mesmos 
quen fagan as reparacións ou contraten as obras precisas. Tamén se propón 
intentar firmas de convenios de colaboración con outras administracións para 
realizar as obras/reparacións. 

O presidente do CEM indica que queremos evitar as carreiras por conseguir os 
arranxos e melloras desde cada colexio.Que non sexa o que mais veces pide o que 
consegue senón que haxa una reparto equitativo. 

Pide a palabra a directora de Abelendo: que se visite periodicamente os centros 
para tomar nota dos arranxos necesarios ou previsiblemente necesarios e non 
esperar a que rompan ou deixen de funcionar as cousas. 

Comentase o tema dos falsos teitos de material non homologado que parece que 
segue existindo no CEIP Seara. 

Pide a palabra o director de Reibón: pide unha previsión nos presupostos xa que 
Moaña é un concello excepcional con menos de 20.000 habitantes e 7 centros de 
educación primaria e dous de educación infantil, isto fai que o mantemento sexa un 
partida importante de gasto. 

Pide a palabra María Magariños, membro da ANPA do CEIP Tirán que asisite en 
nome do director de Tirán: o concello debe xestionar as peticións ante as 
administración superiores, debe responder de forma oficial as peticións e 
comunicación das direccións e ANPAS sen deixar no esquecemento ditas solicitudes. 

Presidente do CEM: a partir de agora haberá unha resposta escrita a cada 
petición.No próximo mes de xullo solicitarase unha reunión coa Deputación 
provincial e o xefe territorial de educación para tratar as obras maiores e insistir na 
singularidade deste concello con 11 centros educativos e todos de titularidade 
publica. 
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Pide a palabra o exdirector do IES As Barxas: en primeiro lugar agradece a 
invitación e que se escoite tamén as súas inquedanzas. Aínda que o mantemento 
destes centros non corresponde ao concello si que pode intervir en zonas exteriores 
como son: regulación do trafico no contorno, voluntarios para xestión do trafico 
como existen noutros concellos, marquesiña para agradar a chegada dos servizo de 
bus, ampliación das beirarrúas e verificación do estado de conservación das arbores 
do perímetro exterior. 

Tamén recorda que existe un convenio de colaboración entre concello e centro para 
o uso das instalacións, concretamente do auditorio e que debe cumprirse por parte 
do concello. Refírese concretamente a limpeza exterior e xardíns do centro. 

Pide tamén que se estea pendente dos camións e caravanas que se instalan nesta 
rúa nas festas patronais xa que se conectan irregularmente aos postes eléctricos, 
deixan os seus desperdicios dentro do recinto escolar, etc. 

Pide a palabra a directora de Quintela: o colexio está moi próximo á estrada 
provincial que ten moito tráfico co conseguinte perigo para o alumnado que neste 
caso chegan maioritariamente andando. Solicita a urbanización do entorno e expon 
a proposta de colaboración do comercio nos “camiños seguros a escola” que 
funciona mediante unha publicidade no escaparate dos comercios/oficinas, …. No 
que se indica pertencer a este sistema e polo que o propietario do negocio permite 
o neno contactar con centro educativo por calquera problema ou o fai el mesmo 
pola petición do escolar. 

Pide a palabra o director do IES Paralaia: coincide con tódalas peticións da dirección 
de As Barxas e ademais que necesitan levar ata o centro cable de fibra para poder 
ten conexión a internet en condicións, que se faga unha declaración de intencións 
en canto a compra de terreos para a ampliación do centro, e que se cumpra o 
convenio de uso do pavillón por parte do concello (neste caso tamén se trata de 
uso por limpeza exterior da parcela). 

Os listados pormenorizados e priorizados que trouxo cada equipo directivo figuran 
con ANEXOS a esta acta. 

 

5º. VARIOS. 

 

- Que as propostas de resolución se envíen por adiantado para poder lelas por 
anticipado. 

- Que a delegación de cultura se una a educación nas programacións escolares 
complementarias. 

- A federación de anpas quere unificar parte das súas actividades polo que 
agradecería un espazo común para estas. 
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- A federación de anpas solicita que se lles convoque para as reunións  de 
organización de Entroido e Nadal xa que son parte fundamental destas 
celebracións. 

 

PROXIMA XUNTANZA NO INICIO DO NOVO CURSO 2015-2016.  
DATA POR DETERMINAR. 
 

 

Finaliza este consello as 22:03 horas do luns 29 de Xuño de 2.015. 

O presidente A Secretaria 

 

 

 

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


