
 
 

 

 

Acta de reunión 

Órgano convocado ACTA DA REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 

Lugar de reunión Mediante reunión virtual

Nº de reunión 2_2020/21 

Moderador/a Director: Xosé Euloxio Santos 

Secretario/a Secretaria: Mercedes Couto García

Propósito 1. Lectura e aprobación, se proceder, da acta anterior.
2. Aprobación, se proceder da Programación Xeral anual do centro.
3. Aprobación, se proceder, da solicitude de permiso para autorizar ao alumnado de 

Bacharelato e FP a sair ao exterior durante os recreos.
4. Aprobación, se proceder da renovación do Plan TIC
5. Rogos e preguntas.

 

Asistentes DIRECTOR

SECRETARIA: Mercedes Couto García.

PROFESORADO:
Fernández Cortés, Mª Carmen

PAS

PAIS/NAIS:

ALUMNOS/AS: 

CONCELLO: 

Temas tratados 

No primeiro punto da orde do día, dáse lectura á acta do claustro do día 
servacións á mesma, apróbase por unanimidade.
 
No segundo punto da orde do día, o Director presenta o 
2020-21, que foi enviada por correo electrónico coa convocatoria do 
 
No Terceiro punto da orde do día, o Director informa que
manifestou a intención de regular o permiso de saída do alumnado de bacharelato e FP ao exterior do recinto 
escolar durante os recreos.  Segundo est
llo escolar e a solicitude a inspección. Con tal obxecto sométese a votación por si fose necesario, aprobánd
se por unanimidade 
 
No cuarto punto da orde do sométese a debate e votación a renovación do Plan TIC do centro que foi rem
tido aos membros do consello xunto coa convocatoria. Apróbase por unanimidade.
 
 

En rogos e preguntas prodúcense as seguintes intervencións:
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Acta de reunión do CE 13/10/2020 

ACTA DA REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 13 DE OUTUBRO  DE 2020 

Mediante reunión virtual Ordinaria  Extraordinaria

Data 13-10-2020 Hora inicio 18:30 Hora remate

Director: Xosé Euloxio Santos Leites 

Secretaria: Mercedes Couto García 

Lectura e aprobación, se proceder, da acta anterior. 
Aprobación, se proceder da Programación Xeral anual do centro.
Aprobación, se proceder, da solicitude de permiso para autorizar ao alumnado de 
Bacharelato e FP a sair ao exterior durante os recreos. 
Aprobación, se proceder da renovación do Plan TIC 
Rogos e preguntas. 

 

DIRECTOR:Euloxio Santos Leites.XEFE  ESTUDIOS: Anxo Rodríguez Rodríguez.

SECRETARIA: Mercedes Couto García. 

PROFESORADO: Montserrat Paz Núñez,Seara Escudero, Santos,,Magariños Rey, 
Fernández Cortés, Mª Carmen 

PAS  

PAIS/NAIS:. Dotras Botas, Marta., Mº Mar Cerviño Escaneo 

ALUMNOS/AS:  

CONCELLO:  

punto da orde do día, dáse lectura á acta do claustro do día 14 de setembro
servacións á mesma, apróbase por unanimidade. 

punto da orde do día, o Director presenta o a Programación Xeral Anual do centro para o curso 
por correo electrónico coa convocatoria do CE. Apróbase por unanimidade

punto da orde do día, o Director informa que en noticias aparecidas 
regular o permiso de saída do alumnado de bacharelato e FP ao exterior do recinto 

Segundo estas mesmas fontes, vaise a solicitar a aprobación 
llo escolar e a solicitude a inspección. Con tal obxecto sométese a votación por si fose necesario, aprobánd

sométese a debate e votación a renovación do Plan TIC do centro que foi rem
sello xunto coa convocatoria. Apróbase por unanimidade.

prodúcense as seguintes intervencións: 
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Extraordinaria  Urxente  

Hora remate  19:00 

Aprobación, se proceder da Programación Xeral anual do centro. 
Aprobación, se proceder, da solicitude de permiso para autorizar ao alumnado de 

ESTUDIOS: Anxo Rodríguez Rodríguez.Angel Suárez Ríos 

Magariños Rey, Mª Jesús, Garido Vilariño, Xoán, 

14 de setembro e non habendo ob-

a Programación Xeral Anual do centro para o curso 
Apróbase por unanimidade 

icias aparecidas na prensa, a Consellería 
regular o permiso de saída do alumnado de bacharelato e FP ao exterior do recinto 

a aprobación por parte do conse-
llo escolar e a solicitude a inspección. Con tal obxecto sométese a votación por si fose necesario, aprobándo-

sométese a debate e votación a renovación do Plan TIC do centro que foi remi-
sello xunto coa convocatoria. Apróbase por unanimidade. 



 
 

 

 

O Director informa que durante o mes de novembro procederase a renovación parcial do consello escolar, e 
recorda cáles son os/as conselleiros/as que rematan o seu mandato.

A nai Marta Dotras pregunta polo cumprimento das medidas de prevención COVID por parte do alumnado. O 
Director responde que dentro do centro e as entradas e saídas o grao de cumprimento é aceptable, pero que o 
problemas está nos exteriores do centro 
solicitar a colaboración das familias para es
exterior. 

 

Acordos 

a. Aprobación da PXA par o 

b. Aprobación da solicitude de permiso para sair o alumnado de Bacharelato e ESo ao 
exterior durante o recreo.

c. Aprobación da actual

 

Visto e prace moderador/a 

Euloxio Santos Leites 
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O Director informa que durante o mes de novembro procederase a renovación parcial do consello escolar, e 
ros/as que rematan o seu mandato. 

A nai Marta Dotras pregunta polo cumprimento das medidas de prevención COVID por parte do alumnado. O 
Director responde que dentro do centro e as entradas e saídas o grao de cumprimento é aceptable, pero que o 

tá nos exteriores do centro onde o alumnado pese aos avisos se concentra en grupos. Aproveita para 
ón das familias para estender a mensaxe sobre a necesidade de manter as medidas tamén no 

da PXA par o curso 2020/2021. 

Aprobación da solicitude de permiso para sair o alumnado de Bacharelato e ESo ao 
exterior durante o recreo. 

da actualización do plan TIC do centro 

O/A secretario/a 

Mercedes Couto García 
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O Director informa que durante o mes de novembro procederase a renovación parcial do consello escolar, e 

A nai Marta Dotras pregunta polo cumprimento das medidas de prevención COVID por parte do alumnado. O 
Director responde que dentro do centro e as entradas e saídas o grao de cumprimento é aceptable, pero que o 

onde o alumnado pese aos avisos se concentra en grupos. Aproveita para 
tender a mensaxe sobre a necesidade de manter as medidas tamén no 

Aprobación da solicitude de permiso para sair o alumnado de Bacharelato e ESo ao 

 


