
¿CAL É A FINALIDADE DA ANPA?

Moitas veces as familias, sobre todo as que inician a aventura do cole por primeira vez xunto cos seus fill@s non saben moi ben o que é, e
porque é importante unha ANPA no centro escolar. Por iso, queremos comentarvos unha serie de motivos polos que consideramos que a
implicación nestas asociacións é fundamental para mellorar a calidade do ensino que reciben @s nos@s fill@s.

ANPA VIRXE DO CARME...

Ainda que houbo outros colectivos asociados antes, a actual ANPA "VIRXE DO CARME" foi fundada en Setembro de 1993, por un grupo de
nais e pais sensibilizados pola necesidade de colaborar na calidade do ensino d@s seus fill@s.
Gracias ás xestións deste colectivo, leváronse a cabo importantes melloras no centro, como a dotación deste dun ximnasio, un patio cuberto,
un laboratorio, un aula de audio-visuais..., a implantación da xornada única, a organización de actividades extraescolares...

SEGUIMOS TRABALLANDO...

Dende o equipo directivo e coa colaboración de tód@-l@s soci@s, neste novo curso que comeza seguimos a esforzarnos na mellora da
calidade da educación d@s nos@s nen@s.
Temos a sorte de contar no noso pobo cun moi bo Colexio Público, e tamén cun magnífico equipo docente, pero é moi importante ter en
conta que a xestión da ANPA é imprescindible para xestionar moitos dos puntos claves do do actual sistema educativo.

Sen ANPA non existiría o plan madruga. A asociación de nais e pais é a responsable da xestión destes servizos e de resolver as incidencias
que neles se puideran producir.

Sen ANPA non existirían actividades extraescolares. É tamén a encargada de propoñer e xestionar actividades formativas complementarias
en beneficio de nais, pais e alumn@s.

Se a ANPA non garante os dous puntos mencionados anteriormente, non existiría a xornada só de mañá nos colexios, pasando estes a ter
clases en horario de mañá e tarde ao non poder garantir mínimamente a conciliación de vida familiar.

A ANPA organiza actividades, festas e excursións, pero tamén vela polos intereses de tod@s, expón problemas e busca solucións para a
boa dinámica do centro.

A ANPA reivindica melloras nas instalacións existentes e promeve a creación de futuros proxectos, como poden ser un pavillón
polideportivo e un comedor para o centro.

A ANPA é a encargada da mediacíon nos conflictos que puideran xurdir entre unha familia e o centro.

A ANPA é encargada de representar ós país no Consello Escolar. Esta é a vía para facer chegar as demandas, propostas e opinións das nais e
pais ó equipo directivo do centro ou a calquera outro organismo.
Deste xeito, a  ANPA colabora co profesorado e o alumnado para o bo funcionamento do centro , potenciando a participación da familia na
vida do centro,  pretendendo en todo caso promover a calidade educativa.

A IMPORTANCIA DO SEGURO ESCOLAR...

Un Centro de Educación Infantil e Primaria depende directamente da Consellería de Educación, responsable directa da seguridade dos
alumnos en horario lectivo.
Como centro público dependente da Consellería, o colexio non ten nin pode contratar ningún tipo de seguro particular para @s nen@s.
Calquera incidente que poida acontecer no centro terá únicamente a cobertura da Seguridade Social dos seus respectivos pais e nais.

É por este motivo, que a ANPA contrata e xestiona un SEGURO ESCOLAR de total cobertura para calquera accidente que poida ocorrer.

Ó ser contratado conxuntamente, conseguimos que, por un prezo moi económico, a seguridade d@s nos@s fill@s esté totalmente cuberta
durante todo o horario lectivo, nas actividades extraescolares, e incluso no transcurso do transporte escolar .

Este seguro inclúe coberturas excepcionais de incidentes que desafortunadamente poden ocorrer polas que o propio centro non pode
responder ó non asumilas a Seguridade Social, como poden ser a rotura de gafas, de pezas dentais, etc...

A EDUCACIÓN D@S NOS@S FILL@S ESTÁ NAS NOSAS MANS...

Formamos parte da comunidade educativa. O colexio non é so o profesorado e os alumnos, tamén somos parte del as nais e os pais.

A participación no colexio e na educación dos nosos fillos a través da ANPA é unha cuestión de responsabilidade das familias. Esta asociación
como calquera outra pode ser o que os seus integrantes queiran que sexa, centrándose máis nuns aspectos ou noutros, pero que para que
funcione mínimamente, é fundamental contar coa opinión e a participación de tod@s vós.

O CEIP de Pontesampaio é un centro pequeno e familiar, cos pequenos inconvintes e as grandes ventaxas que iso supón. @s nos@s fillos
medrarán aprendendo nun entorno de amizade, igualdade e respeto. Fagamos entre tod@s que a primeira etapa da súa eduación, a máis
importante das súas vidas, sexa inolvidable.
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