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MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2017-2018 

 

Na asociación “ANPA A LAGOA” do CEIP INFANTE FELIPE, a xunta directiva ten un total de 12 
membros, formada por: Xavi Mata (presidente), Belén Burgo (Vicepresidenta), Miriam Barreiro 
(Secretaria), Claudia Vidal (Tesoureira), e como vogais: Francisco Groba, Vanesa Conde, Patricia 
Paula Rodríguez, Paula Domínguez, Natalia Dauzón, Yordana González, Patricia Cambra, Juan 
Prado, e a representante da ANPA no Consello Escolar, Claudia Vidal. 
 

A Asociación durante este curso tivo 171 alumnos asociados. 

Os socios da ANPA teñen descontos na inscripción das actividades extraescolares, no custo do 
comedor para esporádicos e descontos en comercios de Salvaterra e noutras vilas. 

 

Como no curso anterior, deuse continuidade ás actividades que xa viñan funcionando e 
incorporando novas actividades, ademáis traballamos para cumprir os seguintes obxectivos: 

 

• COMUNICACIÓN: entre ANPA, familias, Dirección e profesorado do Colexio, Concello e 
outras institucións (Fanpo, etc.). 

• PARTICIPACIÓN: fomento da participación nas actividades extraescolares e actividades 
extraordinarias co fin de mellorar a convivencia e crear comunidade educativa. (ex.: 
xornadas de teatro, actividades en días non lectivos, marcha ciclista, escola de nais e pais, 
etc...). 

• CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR: Xestión do servizo de comedor e aula matinal, e outros 
asuntos de interese para as familias. 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: proposta de actividades variadas que estimulen o interese 
intelectual, humano, artístico, deportivo e o desenvolvemento persoal dos alumnos, así 
como a motricidade e a convivencia entre eles e o resto da comunidade educativa. 

• INFRAESTRUTURAS, INSTALACIÓNS e ACCESOS: promover propostas e proxectos que 
melloren as infraestruturas e a accesibilidade das instalación: reclamación dun ascensor ou 
cadeira mecánica para a accesibilidade de persoas con movilidade reducida ás clases dos 
pisos superiores. 

• NOVAS TECNOLOXÍAS: fomento da utilización das novas tecnoloxías como un dos medios de 
comunicación e participación de todos. Creación da páxina de Facebook, whatsapp e correo 
electrónico para unha mellor comunicación e divulgación das actividades.  

• APOIAR ÓS PAIS NA EDUCACIÓN DOS SEUS FILLOS 

• USO DO GALEGO: Dende a ANPA, en colaboración co Departamento de normalización 
lingüística do CEIP Infante Felipe, adquirimos o compromiso da utilización do galego como 
lingua de comunicación, utilizándoa na nosa publicidade e avisos e recomendándoa a todos 
os monitores das nosas actividades dentro das nosas aulas, ben sexa falandóo ou sobretodo, 
incluíndoo nos comunicados escritos ou vídeos. 

INTRODUCIÓN 
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• SERVIZO DE COMEDOR  
 

➢ Como anos anteriores, unha das principais actividades da ANPA é a xestión do comedor: 
• Prezo do menú a 4,45 €/día usuarios habituais 
• A posibilidade de avisar ata o mesmo día para os usuarios esporádicos 
• Compra de xoguetes para a Ludoteca infantil 
• Talleres educativos e charla de concienciación de saúde bucodental. 

 

• AULA MATINAL  
 

➢ Como NOVIDADES, a xestión do servizo de aula matinal: 
• Diferentes posibilidades: usuario por mes, por semanas, ou días soltos a partir 

4 €/día usuario. 
• Servizo dende as 7:30 ata as 8:45h. 
• A posibilidade de avisar ata o día anterior para os usuarios esporádicos 
• Talleres educativos (marcapáxinas, dia do neno, da nai, e do pai, obradoiro de 

nadal, et…). 
 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

➢ Na xestión das actividades extraescolares, mantivemos actividades de gran aceptación 
por parte do alumnado, como son: 

• Patinaxe artística 
• Fútbol Sala 
• Inglés Lúdico 
• Wushu 
• Baile Moderno 
• Pintura 

 
➢ E incorporamos novas actividades á oferta educativa: 

• Cociña polo mundo 
• Informática 
• Robótica 

 
 
 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS: 



ASOCIACIÓN DE PAIS  E NAIS DE ALUMNOS A LAGOA 
Rúa da Escola, s/n 

36450  SALVATERRA  DE MIÑO (PONTEVEDRA) 
TELÉFONO: 672 49 52 05 

actividadesanpaalagoa@gmail.com 

 

 

 

 

 
➢ O calendario definitivo de actividades foi o seguinte: 

 

 
 
 
 

• ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. 
 

➢ Os días NON lectivos realizáronse actividades para axudar á conciliación familiar. 
• Campamento Samaín  
• Campamento de Nadal (7 de decembro) 
• Campamento de Entroido (12,13,14 febreiro) 
• Festa Medieval – Salvaterra Milenaria (24 de maio)  

 

• DÍA DO SOCIO 
➢ Outra das novidades deste curso foi o “dia do socio”, consistente nunha festa o día 18 de 

maio de balde para os socios da ANPA. Con xogos, talleres e inchables.  
 
 

• XORNADAS DE TEATRO 
 

➢ Realizáronse dúas xornadas de teatro en Ponteareas 
• Infantil, 1º e 2º primaria: CANTA CONNOSCO!  (Compañía Migallas) 
• Primaria: UN AVÓ ESPECIAL  (Compañía Migallas) 

 

• ENTROIDO, REIS MEIGOS E APALPADOR 
 

➢ Como noutras ocasións, a ANPA encargouse de acompañar ós Reis Meigos e Apalpador a 
recoller as cartas de tódolos nenos e nenas do colexio. 

➢  Durante o Entroido, encargouse da repartición de chocolate despois do desfile de 
disfraces. 
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• XXX MARCHA CICLISTA 
 

➢ Seguindo a tradición, celebrouse o 20 de maio a XXX marcha ciclista coincidindo coa 
festividade das letras Galegas, como o ano anterior tivemos un circuíto infantil para os máis 
pequenos e superamos os 320 participantes. 

 

• FESTA FIN DE CURSO 
 

➢ Espectáculo Circanelo, de Fredi&cía 
➢ Photocall con tódolos alumnos e profesorado do colexio. 

 
 

• ESCOLA DE NAIS E PAIS 
 

➢ Como novidade lanzamos a “Escola de nais e país” con tres charlas: 
• 5 de decembro: Internet e novas tecnoloxías 
• 19 de xaneiro: Linguaxe de signos. 
• 13 de abril: Intelixencia emocional “o reforzo positivo”, contando este último 

con servizo de gardería para o coidado dos nenos mentres os pais acudían á 
charla 

 

• REVALIDAS – LOMCE 
➢ Dende a Anpa e en colaboración coa FANPO e coa federación de ANPAS GALEGAS, 

aconsellamos a NON asistencia ás reválidas de 3º e 6º de primaria por tratarse 
dunha proba sen o apoio da comunidad educativa. Conseguimos un 90% en 6º de 
primaria y un 93% en 3º de primaria de non asistencia. 

 

• CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR 
 

➢ Dende a asociación lanzamos a aula matinal para facilitar a conciliación da vida 
familiar e laboral, así como a xestión do comedor do campamento de verán  
durante o mes de xullo.  
➢ Tamén mantemos comunicación directa co Concello co fin de facilitar a 
conciliación familiar aportando ideas coma o uso das instalación do colexio para o 
campamento de verán e a ampliación do horario do mesmo. 
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Algunhas imaxes de todo o realizado durante este curso 2017 – 2018 
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Despois de dous anos na xestión da ANPA, a valoración é moi positiva ó crecer en número 
de participantes, en número de actividades extraescolares e actividades extraordinarias. 
Destacar os novos retos conseguidos (aula matinal, escola de nais e pais e o día do socio). 
 
A comunicación cos pais é excelente, atendendo ás súas necesidades e propostas de forma 
satisfactoria, neste aspecto destacamos as enquisas realizadas nas actividades 
extraescolares, onde nos comunican que están moi satisfeitos coas mesmas e onde temos 
en conta os datos aportados para a mellora das actividades. 
 
No próximo ano queremos poñer en marcha novos proxectos, aumentar a participación das 
familias nas actividades organizadas pola ANPA (sobre todo na escola de nais e pais) e 
seguir crecendo en número de socios. 
 
Destacar o diálogo coa dirección e profesorado do centro escolar, coa Federación de Anpas 
e co Concello que tamén colaborou connosco. 
 

VALORACIÓN E RESULTADOS 


