
O Consello escolar municipal  reunido en sesión plenaria o martes 29 de marzo de 2016, acordou
por unanimidade solicitar dos responsables de política educativa desta comunidade que se elabore e
déase a coñecer o MAPA EDUCATIVO de Culleredo.

Este acordo de solicitude está fundamentado nas especiais características deste concello, no que
añinda que neste momento dispón de infraestruturas educativas suficientes, á espera da construción
do novo centro de infantil e primaria, carece dunha previsión a longo prazo do tipo de estudos que
se desenvolverán nas mesmas.

A comunidade educativa leva anos demandando novas FP e ciclos formativos de grao medio e
superior entre os que, ademáis, sería convinte establecer outros diferentes aos xa implantados e que
resulten máis atractivos para a poboación.

Por outro lado é preciso saber con exactitude que bacharelatos implantaranse nos institutos  de
Culleredo, para que tanto as familias como o propio profesorado coñezan con claridade a oferta e
poidan optar a aquilo que desexan.

Este pleno do Consello escolar municipal insiste tamén en coñecer cal é o futuro das instalacións do
IES  Universidade  Laboral,  pois  a  ninguén  se  lle  escapa  que  tanto  a  infraestrutura  como  os
equipamentos (laboratorios de física, química etc) son do mellor e sería unha bágoa non darlles o
uso  que  se  merecen.Tamén  consideran  que  neste  instituto  se  reúnen  todos  os  requisitos  para
implantar nel o bacharelato artístico toda vez que dispón tamén dun centro residencial infrautilizado
e que posibilitaría que alumnado de toda a comarca ou mesmo a provincia poidan estudar e residir
no propio centro.

Outra demanda da poboación é a oferta de estudos para adultos (nocturno/diurno) , deficitaria neste
momento e que habería que prever a curto e longo prazo.

Para evitar  improvisar curso a curso e provocar malestar entre familias que non saben a que aterse e
entre o profesorado que non sabe o que se ofertará e si poderán solicitar  unha praza no concurso de
traslados, e entre o alumnado que descoñece as alternativas coas que poderán contar, solicitamos
unha  vez  máis  o  deseño  do  MAPA EDUCATIVO  DE CULLEREDO  por  considerar  que  este
documento definiría con claridade toda a oferta posta a disposición da comunidade educativa deste
e doutros concellos da comarca.


