
ASAMBLEA XERAL DE SOCIOS/AS Celebrada na Casa da Cultura o día 8/10/2018. 

Orden do día: 

1.-  Estado de contas 

2.- Información xeral 

3.- Renovación de cargos 

4.- Rogos e preguntas 

1.- Infórmase dos ingresos e gastos que se produciron no último ano e de que se está pendente do 

ingreso da subvención do concello. 

2.- Información xeral: A presidenta fai un resumo da información dos últimos consellos escolares e da 

petición de obras que se lle fixo ao concello no último consello escolar. A este respecto se indica que, 

como ANPA se solicitou por escrito ao alcalde e ao concelleiro de cultura, que desen resposta a estas 

peticións. 

3.- Por mor do cese de 3 membros da actual Xunta Directiva da ANPA, que xa cumpriron dous anos no 

cargo, é preciso renovar os cargos: 

Cesan: 

- Montserrat Sobreiro Arnoso 

- Isabel Mª López Salgado 

- Sonia Mª Gato Barro. 

A nova Xunta Directiva queda composta por: 

Presidenta: Mónica Anca Lagoa 

Vicepresidenta: Mª José Meizoso López 

Secretaria: María Couso Rodríguez 

Tesoureira: Cristina Sabín Vilar 

1ª Vocal: Sonia Pereira Pemuy 

2ª Vocal: Noemí Parga López 

 



CONSELLO ESCOLAR 16/10/2018 

1.- A directora informa que hai unha praza menos de educación primaria no centro neste curso, xa que a 

persoa á que se adxudicara esta praza no Concurso Xeral de Traslados foi desprazada por falta de 

horario, e a reclamación da persoa á que se lle adxudicara non foi atendida por parte da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional. 

2.- As prazas de Audición e Linguaxe de Orientación están compartidas co CEIP O Marbán de As 

Somozas. 

3- Comunícase tamén que houbo unha permuta na praza de Educación Física e, polo tanto este ano en 

lugar de Juan Carlos, imparte estas clases Andrea. 

4.- No referente aos agrupamentos, comparten aula 1º e 2º; 3º e 4º. Mantéñense separados 5º e 6º. 

5.- Por outra banda infórmase de que aínda non está cuberta a praza de auxiliar de conversa de inglés. 

6.- Polo que se refire aos plans nos que participa o colexio, comunícase que se continúa con PLAMBE, 

EDIXGAL e cos planes de reparto de froita e leite que comezarán en novembro. 

7.- Infórmase tamén de que as obras que se solicitaron no último consello escolar ao concello, xa foron 

realizadas, quedando unicamente pendentes algúns amaños no pavillón. 

8.- En canto aos asuntos referentes ao comedor sinalar que os menús serán elaborados por unha nova 

nutricionista. 

9.- Neste Consello aprobouse tamén a Programación Xeral Anual. 

 

 

 


