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Rapoxín 

Presidente: Damián Pichel Blanco. 

Vicepresidente: Manuel Ángel Lamas Castro. 

Secretaria: Bárbara Gutiérrez Paz. 

Tesoureira: María Cruz García Carramal. 

Vogais: 
- Sabrina Portela Izquierdo. 
- Jéssica Randulfe Portela. 
- Marcos Rey Pazos. 
- María de la Cruz Martínez Andrés. 
- Roberto Alfonso Touza Rodríguez. 

QUE  É  UNHA ANPA?  

Unha ANPA é unha entidade sen ánimo de lucro formada por nais, pais e titores legais do 
alumnado escolarizado en centros non universitarios e representa para as familias a forma 
máis eficaz de organizarse dentro da escola. O noso obxectivo fundamental é velar por unha 
educación de calidade nos centros educativos. 

 

PARA QUE SERVE UNHA ANPA?  

PROMOVER a participación das familias no centro a través da realización de actividades 
formativas, culturais e de estado. 

ASISTIR aos pais e nais en todas aquelas dúbidas e necesidades relacionadas coa educación 
dos seus fillos/as... 

REPRESENTAR ás familias no Consello Escolar do Centro, tanto nos aspectos colaborativos 
como nos críticos ou revindicativos ¡REPRESÉNTANOS A TODOS/AS! 

COLABORAR coas actividades organizadas polo centro. 

INFORMAR aos pais e as nais de todo o que suceda no centro que teña que ver coa 
educación de seus fillos/as. 

XESTIONAR as actividades extraescolares. 

XESTIONAR o funcionamento do comedor escolar en colaboración coa Federación de ANPA 
da provincia de Pontevedra. 

 

POR QUE DEBERÍAS COLABORAR COA ANPA?  

A ANPA está formada por todo os pais, nais é titores/as asociados e realiza a súa labor ao 
largo de todo o curso académico. A Xunta Directiva da ANPA e as nais, pais e titores/as que 
colaboran con ela fan un traballo desinteresado e necesario para manter esta organización en 
marcha e levar a cabo todas as funcións que a ANPA ten encomendadas. Necesitamos a vosa 
colaboración para seguir traballando e mellorar. 

Calquera idea ou suxestión podes facela chegar deixándoa na caixa de correos da ANPA, 
situada na entrada do cole, ou a través do email: anpa.stoandredexeve@nontedurmas.org. 

 

VÉN A COLABORAR CON NÓS 

mailto:anpa.stoandredexeve@nontedurmas.org


QUE FAI A ANPA CO SEU ORZAMENTO?  

A ANPA co seu orzamento e mediante acordo pode colaborar economicamente en diversas 
actividades organizadas polo centro educativo. 

Tamén, dende uns anos para acá ven organizando as seguintes actividades: 

 Axenda escolar, deseñada e elaborada pola ANPA e na que colabora economicamente a 
escola, de xeito que resulta de balde para todos os/as nenos/as.

 Carné familias socias, elaborado pola ANPA e sen conste para as familias socias, as cales 
teñen desconto nos centros concertados que aparecen no seu reverso e que tamén se 
poden consultar no facebook, posto que poden ampliarse ao longo de todos o curso 
escolar.

 Colaboración económica nalgunhas das saídas escolares, previamente acordadas coa 
escola, e da que se benefician os/as nenos/as socios/as da ANPA.

 Festa do Samaín, dirixida a todas as familias na que participan cos seus terrofíficos 
disfraces e costeando a parte do alumnado socio.

 Festa do Nadal, procurando a participación de toda a comunidade educativa, é dicir, 
mestres/as, pais/nais/titores/as e alumnos/as. Colaboramos co centro coa visita de dos 
Reis Magos ou outros personaxes do Nadal, e pola tarde, organizamos a festa 
propiamente dita coa asistencia de Papá Noel eo o Apalpador.

 Excursión de fin de curso en familia; para toda as familias do centro e costeando a 
parte do alumnado socio.

 Festa de fin de curso: A ANPA organiza unha festa de fin de curso que dura todo o día e 
na que colabora o centro educativo con diversas actividades pola mañá e unha comida 
para toda a comunidade educativa, dende as familias cos nenos/as ata os mestres/as. 
Logo pola tarde a Anpa pon inchables, obradoiros e actividades gratuítas para o 
alumnado.

 

QUE  MÁIS FACEMOS?  

 Xestionamos o servizo de Plan Madruga e comedor, o cal funciona dende as 7:15 
ata as 8:45 e dende as 13:45 ata as 16:15 horas, respectivamente.

 Participamos no Consello Escolar. Participamos na Federación de ANPAS provincial 
(FANPA) e a través dela na Confederación autonómica (CONFAPA-GALICIA) e na estatal 
(CEAPA).

 Etc.

GRAZAS A TODOS/AS POLA VOSA COLABORACIÓN 

A COTA DA  ANPA S TO.  ANDRÉ D E  XEVE É  SÓ  D E  20,00 €  POR  FAMILIA  
E CUR SO ACADÉMICO. 

O PAGO REALIZARASE ENTRE OS MESES D E SETEMBRO E OUT UBRO. 


