
 
 

 
A Comisión 4ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 6 de marzo de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

 
Punto 1. Preguntas 
  
1.1 42520 (10/POC-006652) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel 
 Sobre as medidas a adoptar pola Consellería de Cultura e Turismo 

destinadas a asegurar a protección dos campamentos romanos localizados 
en Lugo e Ourense 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019 
  
1.2 42697 (10/POC-006699) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Fernández Gil, César Manuel e 7 máis 
 Sobre os traballos e programas que se están a desenvolver nas bibliotecas 

escolares galegas 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019 
  
1.3 42980 (10/POC-006760) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción 
 Sobre as cifras de matrícula de alumnado en Formación Profesional Dual 

de grao medio e superior entre os anos 2013 e 2019, e o obxectivo de 
acadar as cinco mil matrículas no curso 2020/2021 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019 
  
1.4 43019 (10/POC-006774) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
 Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun plan para a 

normalización da lingua galega entre a mocidade, as razóns polas que non 
o ten remitido ao Parlamento e as previsións ao respecto 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019 
  
1.5 46279 (10/POC-007380) 
 Grupo Parlamentario de En Marea 



 
 

 
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles 
 Sobre as causas das demoras detectadas na cobertura das baixas médicas 

nos servizos de comedores escolares e a posibilidade de axilizar a 
substitución dos profesionais 

  
Punto 2. Proposicións non de lei 
  
2.1 42163 (10/PNC-003425) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
 Sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019 
  
2.2 46349 (10/PNC-003729) 
 Grupo Parlamentario de En Marea 
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a 

declaración do conxunto histórico-artístico Oia-Arrabalde Vila Mariñeira 
como ben de interese cultural, así como a promoción da vila e do concello 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 434, do 20.02.2019 
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019 

 

Antonio Mouriño Villar 

Presidente da Comisión 
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