
 

Oleiros a 31 de Maio de 2017 

MEMORIA ANUAL ANPA CURSO 2016 - 2017 
1. ASOCIACIÓN 

 

A Asociación de Nais e Pais (ANPA)  do CEIP “Juana de Vega” é unha entidade sen 

ánimo de lucro á que poden asociarse voluntariamente as nais e os pais que teñen 

fillos e fillas matriculados/as en dito centro educativo. 

Segundo o Art. 27 da Constitución Española os pais e nais teñen dereito a participar 

na xestión e control dos centros sostidos con fondos públicos. Tamén a intervir na 

programación xeral do ensino. 

 

A normativa referida ás nosas competencias está recollida nos Regulamentos 

Orgánicos dos Centros de Educación Primaria e Secundaria e nos nosos propios 

Estatutos que se derivan das leis e normas que sobre asociacións hai vixentes. 

 

A Asociación participa no funcionamento das actividades educativas do centro, 

xestionando, o servizo do comedor, o de madrugadores, e as actividades 

extraescolares e colabora co centro en distintas celebracións: Magosto, Nadal, Festa 

Fin de curso...  

 

Cargos de Representación da Anpa no curso 2016-2017 

 

Xunta Directiva 

Presidenta: Ana Isabel Villamar Valeiro 

Vicepresidenta: Leticia Hermida Galán. 

Secretario: Juan Carlos Erias Suárez. 

Tesorera: Diana Botana Garcia. 

Vocal: David Gonzalez Gonzalez (*) Dimitió Maio 2017. 



Vocal: Inés Viana Moldes. 

Vocal: Cristina Gonzalez Fragueiro. 

Vocal: Jacobo Pérez Sañudo. 

Vocal: Silvia Parreño Peña 

Vocal: Roberto Pérez López 

Vocal: Ana Villar García 

Vocal: Marco Vilas Suárez (*)   Dimitió Marzo 2017. 

Comisións de traballo: 

 

Comisión de Comedor e madrugadores: Juan Carlos Erias e Ana Isabel Villamar. 

Comisión de Actividades :Cristina Gonzalez Fragueiro e Jacobo Pérez Sañudo 

Comisión Contabilidade: Diana Botana Garcia. 

Comisión de Informática e Redes sociais: Roberto Pérez López. 

Comisión de Convivencia en Consello Escolar: Inés Viana Moldes 

Comisión Económica en Consello Escolar: Ana Isabel Villamar Valeiro 

Representantes: 

En CEIP: Juan Carlos Erias e Ana Isabel Villamar Valeiro. 

En Concello: Leticia Hermida Galán e Ana Isabel Villamar Valeiro. 

En Consello Escolar: Inés Viana Moldes. 

 

Subvencións do curso 2016-2017: 

 

Pendentes de publicación no DOG subvencións do ano en curso. 

 



 

 

Comunicación e Difusión da actividade da Anpa Curso 2016-17 

 

As canles utilizadas para facer visibles, comunicar e difundir a actividade da Anpa 

foron as seguintes: 

-Blog da Anpa: https://anpanosoleirosblog.wordpress.com 

-Facebook da Anpa: https://es-es.facebook.com/anpanosoleiros/ 

-Enlace desde a web do cole: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipoleiros/taxonomy/term/31 

-Mailing a socios. 

-Circulares informativas en papel distribuidas a través do alumnado do colexio “en 

mochilas”. 

-Carteis informativos nas portas principais do colexio, pabillón, despacho Anpa… 

 

Datos de participación Curso 2016-17 

 

Número de socios totais: 90 

Número usuarios comedor: 76 

Número usuarios actividades extraescolares: 88 

Número de voluntarios: 18 

 

2.-) COMEDOR E MADRUGADORES 

Comedor e servicio de madrugadores, está xestionado pola ANPA, conta cun servicio 

de catering  prestado por Vi&Va Delicatessen, empresa adicada ó “Catering para 

colectividades”  de cociña caseira,  creativa e ecolóxica, especializada en gastronomía 

infantil. Membro do colectivo de comedores responsables. 

 Comedor: servizo en horario de 14:00 a 15:00 horas, organizando despois da comida 

actividades lúdicas, lecer  e de hixiene. O número de comensais subiu con respecto ó 

ano anterior nun 100%. 

Madrugadores: de 7:45 a 9:00 con opción do almorzo. Actividades lúdicas e de lecer. 

 

 

 

https://anpanosoleirosblog.wordpress.com/
https://es-es.facebook.com/anpanosoleiros/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipoleiros/taxonomy/term/31
http://comedoresresponsables.org/


 

3.-) ACTIVIDADES EXTRESCOLARES 

 

As actividades extraescolares xestionadas pola ANPA son aquelas que se 

realizan en horario non lectivo, organizadas dun xeito planificado para todo o curso. 

Teñen carácter voluntario e non lucrativo. O Programa que se oferta cada curso inclúe 

actividades de tipo cultural, artístico, lúdico, deportivo, tecnolóxico, idiomas... 

Seguindo os principios educativos que rexen o CEIP “JUANA DE VEGA” as 

actividades extraescolares organizadas pola ANPA tamén queren contribuír a que as 

accións educativas favorezan ao máximo o pleno desenvolvemento da personalidade 

do alumnado, rexida polos principios de integración, coeducación e respecto á 

diversidade. Preténdese que as actividades extraescolares contribúan a crear 

actitudes positivas baseadas en valores de respecto mutuo e de respecto co medio, 

tolerancia, solidariedade e non violencia. 

 

Actividades extraescolares do curso 2016/17. 

 

1-Judo, impartida pola escola de Judo UDC. 

2-Inglés, impartida pola academia de inglés Family Corner. 

3-Teatro, impartida pola empresa Tragaluz. 

4-Natación, impartida na piscina municipal de Oleiros xestionada polo concello. 

 

4.-) ACTIVIDADES/ TALLERES  XESTIONADAS POLA ANPA CON CARÁCTER 

PUNTUAL: 

 

-Taller de ciencias (Snack Experiments) dirixido aos cursos 4º 5º  e 6º  de Primaria coa 

colaboración dos alumnos do clube de ciencias do IES David Bujan.(Marzo de 2017). 

-Concurso de debuxo do logotipo escolar CEIP Juana de Vega aberto a todos e todas 

os alumnos e alumnas da comunidade educativa. (Maio 2017). 

-Voluntariado forrado libros da biblioteca.(Ao longo de todo o curso). 

-Visita dos Bombeiros para ensinar o seu novo camión aos alumnos de infantil.(Maio 

2017) 

-Taller “Controlar as rabietas” dirixido a nais,pais,titores e profesores de alumnos en 

idade infantil coa colaboración da Psicologa Sara Otero.(Maio 2017). 



-Saida ó ensaio aberto da obra “Historia de Noa” no auditorio de Mera dirixido a 

nen@s de 4 a 6 anos e as súas familias coa colaboración do Concello de 

Oleiros.(Maio 2017). 

-Obradoiro “Xogar a Pensar” impartido pola Asociación filosofía para nenos, dirixido a 

todo o alumnado do CEIP.(Maio 2017) 

-Festa fin de curso coa colaboración de varias empresas da zona, a Directiva do cole e 

o concello de Oleiros.(Xuño 2017). 

 

5.-) OUTRAS ACTIVIDADES. 

 

A Anpa Nos Oleiros colaborou co concello de Oleiros en varias actividades e proxectos 

ó longo do curso. 

 

- Colaboración cos Servicios Sociais nas becas de comedor para as familias 

- Colaboración como membro do xurado nos concursos “A historia das mulleres da 

miña Vila” e “Reinventando historias”. 

- Asistencia á presentanción dos orzamentos anuais do concello. 

-  Colaboración na campaña solidaria recollida de alimentos. 

-  Difusión de actividades lúdicas e deportivas do concello. 

-  Información sobre normativa vixente, reválidas etc. 

Coa Federación de Anpas: 

-Asistimos a varios cursos de formación para directivos da Anpa: Formación sobre 

consello escolar,contabilidade... 

-Colaboración coa difusión da Xornada anual de convivencia organizada pola 

Federación de Anpas en Gandarío. 

 

Ademáis de estas colaboracións asistimos ó longo do curso a moitas  reunións coa 

directiva do CEIP, actividades extraescolares, comedor escolar,  servicios sociais, 

concellería de ensino, visitas á Xunta , facenda e varias entidades públicas e privadas. 

 

6.)XESTIONS REMATADAS CON ÉXITO E EN PROCESO 

 

-Inscripción de ficheiros na LOPD. 

-Elaboración de manual de accidentes. 

-Elaboración de regulamento do comedor. 

-Asunción de limpeza de comedor . 



-Tramite asunción da xestión do comedor por parte da Xunta. 

-Tramites para implantación do uniforme escolar (voluntario). 

-Xestións para facer realidade o proxecto deseñado gratuitamente por alumnos da 

Escola de Arte e Deseño PABLO PICASSO,  "Pintado de patios con xogos 

tradicionais".Todos os pasos están dados pero non se poderá facer realidade ata o 

curso 2017/18 por causas alleas á nosa vontade e unicamente temporais e ca 

colaboración nos materiais do Concello de Oleiros. 

- Mini Biblioteca no comedor escolar. 

- Xestión donación de ordenadores aula de Informática. 

- Charla Taller primeros auxilios para docentes, monitores extraescolares, directivos 

anpa. 

 

 

A directiva  

 

Anpa Nos Oleiros. 


