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ÁS CONCELLERÍAS DE ENSINO E XUVENTUDE, SERVICIOS MUNICIPAIS E OBRAS PÚBLICAS DO 

CONCELLO DE OLEIROS 

As Asociacións de Nais e Pais, ANPA Ensino do CEIP Plurilingüe Rabadeira e a ANPA Miguel 

Hérnandez do IES Miraflores, solicitan: 

1. A revisión do estado e horario da iluminación das rúas anexas aos centros 

educativos, en concreto as rúas do Ensino, avenida Francisca Herrera (AC-174 e DP-

5813), rúa Cruz, avenida Miguel Hernández e AC-527. Dacordo coa información da que 

dispoñemos, nos meses de inverno non está a iluminación acesa no rango máximo de 

entrada e saída dos centros educativos. A modo de referencia, o servizo de 

madrugadores no CEIP Rabadeira iníciase ás 7:30 da mañá e determinadas reunións 

poden rematar ás 18:00. 

 

 
 

2. A inclusión de sistemas disuasorios (ex. luces intermitentes, reflectantes no chan) 

nos pasos de peóns da contorna dos centros educativos, en concreto na rotonda da 

Piscina Municipal. A elevada velocidade dos vehículos nesta zona e a falla de 

iluminación poden provocar accidentes como os sufridos por alumnado e profesorado 

nos últimos tempos. 

Una mujer sufre heridas de pronóstico reservado al ser atropellada en Oleiros 

(lavozdegalicia.es) 

 

3. A extensión do horario de asistencia da policía local na entrada e saída dos centros 

escolares xa que, con motivo do escalonamiento das entradas e saídas por mor dos 

protocolos Covid-19, os alumnos acoden con anterioridade aos centros. 

 

4. A revisión dos aparcadoiros dos autobuses de transporte escolar dado que, tamén 

polos protocolos Covid-19, establecéronse tamén distintas entradas para o alumnado. 

En concreto, no CEIP Rabadeira existen 3 entradas: 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/oleiros/2021/01/20/mujer-sufre-heridas-pronostico-reservado-atropellada-oleiros/0003_202101202101201611131578825.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/oleiros/2021/01/20/mujer-sufre-heridas-pronostico-reservado-atropellada-oleiros/0003_202101202101201611131578825.htm
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Neste sentido, o aparcadoiro de autobuses tan adiantado provoca que os nenos de 

Infantil teñan que camiñar, moitas veces baixo a chuvia e cruzándose por unha aceira 

estreita con nenos de Primaria.  

 

Por elo propoñemos, ou ben bloquear unhas prazas do aparcadoiro en batería fronte o 

módulo de Infantil para facer unha primeira parada (en vermello) ou bloquear dúas 

prazas en fronte (en laranxa) para permitir aparcar aos autocares en diagonal fronte a 

entrada de Infantil. Todo elo sen afectar as prazas de minusválidos existentes. 

Esta última opción (aparcamento en diagonal) foi a inicialmente empregada polos 

condutores de autocar pero a policía local indicou que non era posible. 

BUS 

BUS 

Entrada Infantil 
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5. A revisión da saída na rúa do Ensino, en dous sentidos: 

 

a. O estado da finca á esquerda da saída, anexa á estación de servizo, chea de 

maleza e con dous postes que dificultan a visibilidade dos vehículos que 

proceden a saír.  

 

  Solicitamos a retirada dos postes da finca e a limpeza da mesma. 

b. A modificación do paso de peóns xusto na saída á dereita xa que os 

condutores, pendentes precisamente do descrito no punto a., poden atoparse 

de súpeto con peóns cruzando a calzada. Consideramos que o mellor sería 

trasladalo precisamente á esquerda. 
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6. A colocación de bolardos no acceso do IES Miraflores, co obxecto de non obstaculizar 

a saída ou posible evacuación en caso de emerxencia. 

 

7. A retirada das raíces das árbores no pavimento das beirarrúas no perímetro do IES 

Miraflores. 

 

 

 

8. A colocación necesaria e indispensable dunha marquesina na parada na beirarrúa 

fronte ao instituto, na urbanización Fonte d’Ouro, en dirección Oleiros. 
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Agradecendo de antemán a súa atención, 

 

 

 

 

 

 

Raquel Grela Barreiro    María Jesús Otero Sanduende 

ANPA Ensino Rabadeira    ANPA Miguel Hernández 

Presidenta     Presidenta 


