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A Asociación de Nais e Pais, ANPA Ensino do CEIP Plurilingüe Rabadeira remitiu no seu día en 

diversos escritos tanto a Concello coma a Xunta de Galicia os seguintes temas que agradecemos 

se son considerados no Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Oleiros (PMUS): 

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. 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, cando no inverno é de noite. 

 
 

 

 
 

[Dacordo coa información facilitada, o horario foi modificado polo Concello e as farolas 

revisadas] 

 

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

badén, etc.) nos pasos de peóns da contorna dos centros educativos (AC-174 e AC-527), 

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) 

 

[Dacordo coa información facilitada, a Xunta de Galicia prevé instalar reflectantes nos 

mesmos, aínda que consideramos que deberían tomarse medidas adicionais] 

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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3. A extensión do horario de asistencia da Policía Local na entrada e saída dos centros 

escolares na AC-174. 

 

4. A revisión dos aparcadoiros dos autobuses de transporte escolar 

 

 

 

Neste sentido, o aparcadoiro de autobuses tan adiantado provoca que os nenos de 

Infantil teñan que camiñar, moitas veces baixo a chuvia e cruzándose pola beirarrúas 

estreita con nenos de Primaria.  

 

 

 

 

BUS 

BUS 

Entrada Infantil 
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5. A revisión da saída na rúa do Ensino, por dous motivos 

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. 

[Dacordo coa información facilitada, o Concello non pode retirar o poste 

superior de electricidade- valorar os de formigón e procedeu á limpeza da finca] 

 

b. A modificación do paso de peóns xusto na saída á dereita (AC-174) 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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c. A incorporación de beirarrúas na saída da rúa do Ensino, xa que unicamente hai 

un paso pintado no chan e os coches chegan a aparcar nel. 

 

 

 

 

 

 

 

6. A opinión negativa ao posible cambio de sentido na rúa do Ensino, polos seguintes 

motivos: 

- Xiro na entrada dende a rúa Francisca Herrera á rúa do Ensino. Vemos complicado 

que determinados vehículos poidan facer dito xiro.  

- Baixada do alumnado. En caso de cambio de sentido, a apertura do autobús 

quedaría ao lado contrario do centro educativo, polo que vemos un risco para os 

peóns. 

- Tránsito para vehículos de familias. Igualmente, en caso de cambio de sentido, as 

familias que procedan de Oleiros- centro urbano terían que acudir á rotonda dos 

Regos, co posible atasco na rúa Francisca Herrera. 

Neste sentido, gustaríanos que se valorase o sentido único á inversa, é dicir, manter 

o sentido actual e eliminar o dobre sentido no Centro de Saúde. 

 

7. A solicitude dun parque ou zona de convivencia anexa ao centro , con motivo da 

reorganización do entorno do Colexio e Centro de Saúde, para que as familias poidan 

estar co alumnado á saída do centro. Solicitamos tamén valorar a ampliación do 

aparcadoiro do centro para que non dane a carballeira anexa. 
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Grazas anticipadas pola súa atención. 

 

 

 

Raquel Grela Barreiro 
Presidenta    


