
 

 

    

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

Os deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández e a deputada Yolanda Díaz 

Pérez, membros do grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao 

abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral no Pleno, relativa ao mantemento en 

funcionamento para o curso escolar 2015/16 e seguintes  da escola unitaria Fonte 

Moura de Cambre. 

A Xunta de Galicia xa pechou nestes últimos anos dúas escolas unitarias no concello de 

Cambre, as de Aián e Bribes. De resultas restan no concello de Cambre  tres escolas 

unitarias en funcionamento, das cales e segundo novas sen confirmar semella que a 

consellaría pretende pechar a escola de Fonte Moura da parroquia de Santa María de 

Vigo para o vindeiro curso escolar, aducindo que tería unha matrícula de 4 alumnos.  

Este peche suporía outro pau máis no proceso de desmontaxe das unitarias, que  

supuxo pechar preto de 200 escolas no conxunto do país baixo os diferentes gobernos, 

ora o bipartito, ora o da recesión e da crise de Núñez Feijóo; en non poucas ocasións 

escolas unitarias con demanda suficiente e que ademais supoñen un elemento de 

igualdade na prestación de servizos e de fixación de poboación en ámbitos rurais. 

A realidade demográfica do concello de Cambre desmárcase da regresividade que 

preside a demografía do país, presentando un saldo vexetativo positivo.  Esta escola 

unitaria de Fonte Moura  tivo incluso que  matricular alumnado no curso 2012/13 que 

quedou sen praza noutros CEIP,s caso do CEIP Graxal. O concello ten case seiscentas 

matrículas de alumnado de infantil segundo os datos do ano 2013. 

Esa realidade poboacional é a que explica que ese número de matrícula previsto para o 

vindeiro curso na escola de Fonte Moura sexa meramente conxuntural. Na bisbarra de 

Santa María de Vigo onde radica a unitaria, hai un padrón  que recolle crianzas no 

tramo de idade que comprende esta unitaria, que reflicten que este centro é necesario 

e ten un potencial de matrícula certo. 



 

 

O concello de Cambre ten constancia a maiores desa matrícula da petición dunha 

veciña para matricular a 4 nenos e nenas para 1º de primaria para este vindeiro curso 

2015/16, asemade dos outros 8  escolares que pasan a 1º de primaria  e que non 

seguirán na unitaria por non ofertarse esa etapa educativa. 

Incluso o concello acometeu un conxunto de obras de mantemento e 

acondicionamento da escola no verán do ano 2012: arranxo dos servizos, pintado da 

fachada o cambio da pavimentación do aula entre outros. 

A unitaria de Fonte Moura é unha escola inxerida no entorno social da parroquia e que 

toda a cidadanía do concello sostén como conveniente manter en funcionamento. 

Vense de aprobar polo Pleno do concello unha moción nese sentido. Sabemos que 

cando se pecha unha unitaria se desmantela un chanzo clave da vida nese espazo rural 

onde radica,  e masifícase – cunha pinga de desarraigo en nenos e nenas de idades 

temperás -  un pouco máis aos sobrecargados centros públicos. 

Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral no Pleno: 

- Vai rectificar a Xunta de Galicia e, xa que logo, manter aberta en funcionamento 

a escola unitaria de Fonte  Moura para o curso escolar 2015/16 e seguintes en 

orde a garantir tanto a escolaridade das crianzas da bisbarra de Santa María de 

Vigo de Cambre e mesmo doutro alumnado do concello que o solicite ou 

necesite? 

 

En Compostela, a 15 de xullo do 2014. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 22/07/2015 11:31:50 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 22/07/2015 11:31:58 

 



 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 22/07/2015 11:32:03 

 


		2015-07-22T11:34:27+0200
	Parlamento de Galicia
	Rexistro Entrada
	39090




