
As representantes da ANPA no consello escolar informan dos asuntos tratados no consello
desenvolvido o día 29/06/2018 no que se trataron os seguintes temas:

1.-  Cambio  na  dirección  do  centro:  A nova  directora  será  Beatriz  Méndez.  No  posto  de
secretario continúa Juan Carlos Vázquez.

2.- No vindeiro curso estarán agrupados os cursos de 4º e  5º de infantil, 1º e 2º, 3º e 4º e 5º e
6º de primaria. Trataranse de desagrupar no maior número de materias posibles.

3.- Solicitouse ao concello que realizase os seguintes traballos de reparacións e melloras:

✔ Renovación do parque de infantil, xa que de non ser renovado terá que ser pechado
privando ao alumnado de educación infantil de este espazo.

✔ Reparación das baixantes dos baños do piso superior, xa que están a provocar cheiros
moi desagradables.

✔ Pechar os buratos na cuberta do pavillón, xa entran paxaros e aparecen dexeccións e
mesmo paxaros mortos no pavillón.

✔ Desinfección das duchas no verán, algo que é obrigatorio e non se está a facer.
✔ Realizar os armarios da aula de informática. Recórdase que xa se foron a realizar as

medicións necesarias e se escolleron os materiais pero non se chegaron a realizar os
armarios.

✔ Rematar os traballos de pintura que xa comezou a conserxe pero non puido rematar
dado que o concello non subministrou máis pintura.

✔ Arraxar as cisternas que o precisen.
✔ Retirar as cadeas nas xardineiras do patio.
✔ Renovar a pista traseira.
✔ Rógase que cando se realicen podas no arborado do colexio se retiren os restos da

mesma

O representante do concello comenta, neste punto, que informará destas demandas pero non se
compromete a que sexan atendidas.

4.-  Infórmase tamén de que o transporte escolar non terá ningún cambio e,  polo tanto,  os
martes continuará saíndo do colexio as 16:15 h.


