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CARTA ABERTA ÁS FAMILIAS 

  Vivimos tempos difíciles. Este curso que rematou puxo a proba a nosa resistencia 

á adversidade pero, sobre todo, a d@s nos@s fill@s. É admirable cómo levaron 

este ano escolar, aguantando o frío das ventás abertas, traballando seis horas 

seguidas con mascarilla, aceptando que o recreo non é para compartir (pero sí 

para convivir) e cumprindo, a pesar de todo, co que académicamente se lles 

pediu. 

  Cando nos vimos superados pola desesperanza, a incertidumbre e o medo, 

chegaba con miral@s a el@s, aceptando con normalidade restriccións, xeles, 

mascarillas, distancias de seguridade,… para saber que hai que seguir adiante, 

que hai que ser resilientes: adaptarse e aguantar, sen “rompernos”. Este curso a 

lección de vida déronnola @s nos@s fill@s, sen dúbida. 

  E nós, “@s da ANPA”, seguimos aquí. Limitados no noso funcionamento 

habitual, pero, coma sempre, escoitándovos, apoiándovos, participando 

activamente na toma de decisións en cuestións que abranguen todo aquilo 

relacionado coa educación d@s nos@s nen@s. Tentando mellorar, dentro das 

nosas posibilidades, o sistema. 

  Pero, sen o voso apoio, non somos nada. É moi importante que a ANPA conte 

cunha ampla representación de pais/nais para ter máis capacidade de resposta 

aos asuntos que nos preocupan e interesan. 

  A unión fai a forza, é indispensable ofrecer ás familias canles de participación e 

organización para poder traballar e cooperar no que sexa preciso e así lograr un 

mellor funcionamento do centro no que estudan @s nos@s fill@s.  

  Por todo isto, animámosvos a facervos soci@s desta ANPA. Xunto a esta carta, 

poderedes ver tamén a nosa ficha de soci@, que teredes que cubrir e entregar 

no mail desta ANPA ou no buzón que temos no instituto (no cal tamén podedes 

deixar peticións, queixas, suxerencias,… todo aquilo que consideredes oportuno) 

cando comece o novo curso escolar 2021/2022 (recibiredes máis información a 

comezos de curso). 

Esperámosvos a tod@s. Saudiños e apertas. 

Boiro, a 21 de xuño de 2021 

 

A presidenta 
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