
O  Concello  de  Porto  de  Son,  actualmente  conta  con  nove  centros
educativos;  seis  unitarias,  tres  colexios  e  un  IES,  onde  se  estiveron
acometendo unha serie  de melloras  para cubrir  ás  necesidades,  que
estos necesitan para ofrecer un mellor servizo e seguridade aos nenos e
nenas do municipio sonense. As inversións que se levan feitas ata o de
agora ascende a: 236.243,27 euros, nestes dous últimos anos.

UNITARIA DE CAAMAÑO: leváronse a cabo as seguintes actuacións:
colocación  de  mobiliario  urbano,  reparación  da  instalación  eléctrica,
cambio de portas dos baños e mobles novos para a aula. A obra máis
importante e demandada foi  a  renovación de todo o pavimento da
aula, moi necesaria debido o deteriodo que esta presentaba. Cómpre
destacar,  que  o  colexio  colaborou  co  Concello  cunha  aportación
económica ( da cuota anual, que perciben da Consellería de Educación),
para a executar a mesma.

UNITARIA  DE  BAROÑA: actuación  no  parque  infantil,  cubreuse  a
superficie  de  herba  artificial  con  acolchamento  para  unha  mellor
amortiguación no pavimento, cunha axuda da Deputación da Coruña, a



través  da  liña  de  Promoción  Económica.  A  petición  reiterada  dos
docentes, suprimeuse o areeiro para unha maior seguridade dos máis
cativos, repoñendo con formigón pulido. Cambiouse o canalón, debido
os problemas que acarreaba tódolos invernos, por mor da cantidade de
auga que acumulaba, provocando atascamento nas baixadas. Fíxose un
tramo de acera nova cunha rejilla para a recollida das augas fluviais,
para así  poder  acceder  os  dous edificios  sen o risco de que;  cando
chova poidan cruzar  sen ningún problema, anegábase todo de auga,
causando dificultade para poder acceder aos edificios. Colocación dun
timbre, para maior seguridade para os rapaces, sen que teña que estar
o portal aberto durante o horario escolar. Instalación e acondicionamento
da electricidade para aulas, con motivo do plan AVALAR, onde colaborou
tamén o centro. Reposición da alambrada toda do patio.

UNITARIAS DE QUEIRUGA, SERANS, CARBALLOSA E NEBRA:
 Co obradoiro de Emprego dotáronse de mobles.
Mantemento nos centros de: Pintado de aulas, recollida de pluviais e
drenaxes,  reconstruccións de muros, reposición de verxa, adaptación
dos baños…



COLEXIO  DE  XUÑO:  Retirouse  unha  varandilla  que  existía  nas
escaleiras, cambiándose por un pasamáns, mellorando así, a confianza
para  os  alumnos  do  centro.  Renovouse  o  pavimento  de  todo  o
polideportivo e repintáronse as líneas da pista, así como o cambio das
baixantes, cunha subvención da Consellería de Vicepresidencia. 
Adquisición de mobiliario novo para o colexio. Reparación da fonte do
exterior, cambiose a sirena exterior, así coma a sustitución dos marcos
de madeira do cuarto da mesma. Renovación dos capuchóns das dúas
chimeneas. Pintado das aulas de infantil.
Neste centro estase acometendo a  mellora da iluminación exterior.

COLEXIO SANTA IRENE: Arranxo dos baños da planta alta e rampa de
accesibilidade  da  entrada  principal  o  colexio,  a  través  da  Xefatura
Territorial de Educación.



Pintado de aulas, reparación do patio evitando así pozas, etc… Cómpre
destacar, que a través do Obradoiro de Emprego se fixeron traballos de
carpintería, e co Plan Urbe mellorouse o acceso ó Centro.
Instalacións de zócalos para sanear o cableado das aulas.

COLEXIO DE PORTOSÍN:  A Xefatura  Territorial  de  Educación  fixo  a
actuación de cambiar parte das ventás.
Reparación e sustitución de planchas de uralita, tubería de auga nova
en todos os baños de planta alta, baixa e exteriores, pintado de aulas,
etc…

IES DE PORTO DO SON: Unha obra moi importante que se realizou no
IES foi a actuación da Xefatura Territorial de Educación, coa renovación
da cuberta do polideportivo e as novas baixantes.
 


