ANPA Arce do IES Plurilingüe XOSÉ NEIRA VILAS

Rúa Xosé Neira Vilas, Nº 3

Perillo (Oleiros) 15172 A Coruña

anpaneiravilas@gmail.com

ASAMBLEA XERAL ANPA ARCE IES NEIRA VILAS
Xoves 5 de outubro de 2017
Iníciase a asamblea en segunda convocaroria sendo ás 18:45, cun total de 20 asistentes,
seguindo a orde do día.

1. Lectura e aprobación da acta anterior.
Lese e apróbase por unanimidade a acta da asamblea anterior.
2. Lectura da carta de despedida da presidenta da Anpa.
A actual presidenta da Anpa renuncia ao seu cargo e enviou unha carta por non
poder estar presente na asamblea.
“Perillo a 5 de outubro de 2017-10-02
Boas tardes para todos e todas,
Ante todo pedirvos desculpas pola miña ausencia. Debido a asuntos laborables non me
é posible presidir hoxe esta Asamblea, feito que delego en Eva Candales, por ser
precisamente a persoa que se postula como a miña sustituta na Presidencia desta
Asociación e actualmente integrante desta directiva. Estoy segura que o fará
extraordinarimente ben.
En moitas ocasións, canda alguén remata un mandato deste tipo, presidindo unha
asociación onde nos atopamos xente variada de formas de pensar e de ser moi
distintas, finaliza o mesmo, cunha sensación de desacougo e de cansancio. Pois teño
que dicir que éste non é o meu caso e que a renovación faise agora porque considero
que hai que deixar paso a novas ideas e novas formas de facer…..
Non foi un camiño doado, sobre todo o que tivo que ver nas nosas loitas coa
Consellería cando tiñamos algunha reivindicación, pero non se pode dicir que non
conseguiramos moitas das propostas.
Simplemente decirvos que teñades en conta que pertencer a asociación de nais e pais
do centro dos vosos fillos non soamente é positivo para que os nosos fillos e fillas
veñan a disfrutar das nosas actividades, ou para que reciban as distintas axudas
económicas, senón que é o único medio de ter unha esctrutura legal onde estemos
todas as familias unidas para conseguir para os nosos fillos un ensino de calidade.
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Quero agradecer publicamente o traballo de todo o equipo que me acompañou estes
cursos, e especialmente as persoas que se marchan do Centro, como Carolina Castro ,
(a nosa vicepresidenta e secretaria) e a Pilar Lamas, (a nosa tesoreira) . Un auténtico
pracer traballar con vos. Gracias polo voso traballo.
Sin más, agradeceros a vosa confianza e decirvos que foi un auténtico orgullo ser a
representante de todas as familias durante todos estes anos.
Asinado
Belén Pérez Sanmartín”
3. Aprobación das contas do curso 2016-2017.
Dáse lectura das contas do curso anterior facendo a aclaración de que a subvención
concedida polo concello non se fixo efectiva a día de hoxe, sendo o importe da
mesma de 1.770 €.
As contas son aprobadas por unanimidade.
3.-Aprobación orzamento do curso 2017-2018.
Se informa aos asistentes que por primeira vez este ano o concello habilita unha
axuda para alumnos do BaciBach. A solicitude de esta axuda a tramita a Anpa pero,
unha vez recibida, a ingresa na conta do centro e será este o que a reparta entre as
familias do alumnado. A axuda é duns 70 € por alumno.
O importe da subvención que se solicita ao concello non se inclúe na partida de
ingresos neste orzamento.
Apróbase por unanimidade o orzamento para este curso.
4.- Renovación xunta directiva.
Preséntase a relación de cargos para a nova directiva:
PRESIDENTA: Eva Candales Hermida.
VICEPRESIDENTA: Belén Pérez Sanmartín.
SECRETARIA: Sandra Fernández Carrera
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TESOURERA: Mª Luisa Mirás Seijas
VOCAIS:

Manuel Moya García
Mª Carmen Suárez Rey
Lorena García Fuentes

Queda aprobada por unanimidade a nova directiva.
Anímase a todos os presentes a participar e colaborar coa Anpa ao longo do curso.
5.-Exposición dos traballos realizados pola anpa nestes cursos:
a) Información sobre o funcionamento do Banco de libros de texto para posterior
intercambio.
O servizo mellorou neste curso grazas, entre outras cousas, a que o centro non fixo
cambios nos libros de texto.
Repartíronse uns 330 libros o que equivale a un aforro de 9.900 €.
Esto supón unha axuda a 62 alumnos que recibiron algún libro.
Grazas a colaboración entre a Anpa e o centro podéronse cubrir as necesidades de
cada alumno.
Aqueles libros que non foron recollidos na data establecida, repartíronse entre
alumnos que non fixeron a solicitude en tempo. Aínda así, sobraron libros que foron
cedidos ao centro para familias que non solicitaron ningunha axuda.
Os libros de lectura foron donados á biblioteca do centro.
Solicítase axuda aos asistentes para que colaboren na organización do banco de libros
para o curso que ven.
b) Información sobre as actividades extraescolares dos xoves e novas propostas.
Vólvense a ofertar as seguintes actividades:
● Robótica
● Técnicas de estudio.
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● English Club
● Xadrez (o ano pasado a única inscrición derivouse ao clube de Regatas. No caso
de non acadar as suficentes inscricións volveremos facer o mesmo)
Novidades para este curso:
● Judo
● Defensa persoal.
Se nestas actividades non se acada as inscrición mínimas para a posta en
marcha da actividade intentarase derivar a algún clube cercano)
O horario das actividades segue a ser os xoves de 16:15 a 17:45. O prezo das
actividades será de 20€ por actividade agás robótica que será de 25€.
c) Información sobre o apoio económico ás diferentes saídas propostas polo
instituto.
Aclárase cómo se fai o reparto de axudas para as viaxes e o requisito para poder
acceder a estas axudas: ser socia/o da Anpa.
6.- Proposta para cubrir a pista de arriba.
A petición do departamento de Educación Física, a Anpa reuniuse co delegado de
educación para solicitar unha instalación cuberta e adecuada para poder impartir esta
asignatura. Na reunión, o delegado comprometeuse a pechar a pista polideportiva se o
concello colabora. Reunímonos co alcalde de Oleiros que se prestou a colaborar coa
consellería de educación.
Ambos políticos falaron de facer unha cuberta pero dende a Anpa creemos que isto
non é suficiente. Estamos á espera de volver a reunirnos co delegado para informarlle
da colaboración que presta o concello.
7.- Proposta de Proyecto de Inclusión Social en colaboración co instituto.
Dende a Anpa falamos coa orientadora e a dirección do centro para poder facer
actividades de formación para o profesorado para que a inlcusión educativa no centro
sexa unha realidade polo ben de todo o alumnado e as súas familias.
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Insistimos a os asistentes que a Anpa non é so unha asociación para a organización e
apoio de actividades de lecer senón que somos parte do consello escolar e como tal
podemos face chegar as súas inquedanzas e suxerencias.
8.- Rogos e preguntas.
● Neste punto infórmase que a federación de anpas deunos 20 lotes de material
escolar. Para proceder a este reparto a Anpa falou co centro para ofrecer este
material a familias necesitadas sexan ou non socias da Anpa. Tamén se falará
con Servicios Sociais por se eles coñecen máis familias que o poidan necesitar.
● Preguntan sobre a ausencia de profesorado e os cambios nos horarios.
● Infórmase que a Xefa de estudios do centro queixouse nun programa de radio
da falta de apoio desta asociación pola falta de profesorado asignado neste
curso. Aclarase que esta Anpa nunca foi informada por parte do centro desta
necesidade e moito menos pediuse axuda algunha.
● Se nos advirte que existe sobreratio nalgunha asignatura.
● Algúns pais manifestan o seu malestar pola tardanza nas reunións cos titores.
● Solicitan maior fluidez de comunicación entre o centro e as familias.

Levántase a sesión sendo as 19:54.

A Secretaria

A Presidenta

