
Desde  a  ANPA “A Buxaina”  e  despois  dunha  reunión  mantida  recentemente  coa  directora  do

colexio CEIP A Gándara, poñemos en coñecemento de toda a Comunidade Educativa algunhas das

deficiencias e reclamacións que se fixeron (algunhas desde hai anos) respecto ás instalacións do

colexio.

Con esta declaración buscamos informar de primeira man a todas as familias para que coñezan

a situación, e se é o caso (debido ao atraso das administracións) tomar partido dalgún xeito no que

conveña (notas de prensa, recollida de sinaturas ...)

En primeiro lugar, aclarar que todo o que se refire ás "obras maiores" depende da Xunta de Galicia,

o mantemento e as obras menores son asumidas polo Concello.

Establecendo unha orde de prioridades por parte da dirección, as necesidades no CEIP A Gándara

serían estas:

ASCENSOR.

O  colexio,  a  pesares  de  contar  con  dous  andares,  non  ten  ascensor.  Daquela,  o  concello

proporcionou ao colexio unha "plataforma salva escaleiras", que ultimamente está a causar moitos

problemas, xa que continuamente descarga as baterías e non funciona. No suposto de que algún

alumnado do primeiro ou segundo andar teña que usar muletas ou

cadeira de rodas, esta situación non é a máis adecuada. Por outra

banda cando hai que transportar obxectos pesados e voluminosos a

calquera dos andares superiores, hai que recorrer a que manden

persoal do concello para facelo, cando con un ascensor moitas das

cousas poderían ser transportadas polo propio  persoal do centro.

A viabilidade técnica é moi sinxela, grazas ao gran espazo aberto

dentro da entrada do colexio.



TELLADO.

Fugas  manifestas  ano  tras  ano,  nun  tellado  obsoleto despois  de  38  anos,  que  xa  non  precisa

reparacións, senón substituílo.  En breve,  coa chegada do inverno teremos un problema  que se

evidencia ano a ano.

TUBOS DE CALEFACCIÓN E ACS.

Neste caso, con pequenas reparacións por parte do concello e  cambio dalgún tramo que perdía auga

polo  óxido  ,  a  pesar  de  ser  unha  obra  correspondente  á  Xunta.  Sería  pertinente  facer  unha

substitución de todas as que están pendentes. As tubaxes da auga están no seu interior con moito

óxido polo que as veces a auga que sae polas billas ten unha cor moi desagradable.

BAÑOS.

Aquí  o  concello  fixo  varias  reparacións  e  revisións  ao  longo  dos  anos,  pero  algúns  baños  xa

precisan actualizarse e renovarse.

XANELAS.

Neste  caso,  polo  menos,  necesitarían  unha  actualización  do  mantemento  para  facelas  selar  e

moverse facilmente. Ata o de agora non era preciso abrilas todos os días, pero co protocolo covid

hai que ventilar e renovar o aire continuamente, moitas das xanelas son difíciles de abrir e outras xa

é imposible abrilas. Non teñen rodamentos, non pechan correctamente e algunhas están situadas a

tal altura que resulta practicamente imposible acceder a elas.
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