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O director

O director

Memoria ANPA. Curso 2017-2018


Entregamos na Biblioteca Municipal unha listaxe cos libros de lectura que solicitan no
instituto, cando amplían os fondos sempre os teñen en conta.



Solicitouse unha subvención no Concello. Foron concedidos 1.000 €, sempre e cando se
poidan xustificar coas correspondentes facturas oficiais e ademais ten que ser material
consumible durante o curso, non valen investimentos.



Colaboramos co magosto do instituto mercando, asando e repartindo as castañas.



Colaboramos co Concurso de Polinomios mercando os trofeos.



Subvencionouse o transporte nas excursións a todos os socios da ANPA.



Solicitamos a FORESTAL DEL ATLÁNTICO e a IMEGASA a súa colaboración para que
aportaran unha cesta de Nadal para ser rifada. Agradecemos a súa colaboración ano tras ano.



Pagamos as rifas da cesta para a excursión de 4° de ESO.



Contribuímos cos trofeos dos premios 'Estudo e Deporte' outro ano máis.



A ANPA fíxose cargo do Banco de Libros.



Participamos no Consello Escolar Municipal. Se queredes que comentemos algo en especial
podedes deixar as vosas suxerencias na caixa do correo da ANPA.



Como vén sendo habitual, mantemos reunións mensuais co equipo directivo nas que nos
manteñen informados da marcha do centro. Ademais trasladamos as nosas inquedanzas como
pais e nais das que, estamos seguros, toman nota. Por iso, calquera suxerencia ou queixa que
teñades non dubidedes en poñervos en contacto coa ANPA, podedes estar seguros que a
faremos chegar.



Queremos agradecer a colaboración desinteresada de Manolo Brage, presidente desta ANPA
durante seis anos, que traballou arreo para mellorar e solucionar os problemas que poideran
ter os nosos fillos e fillas.
Un saúdo,
A Xunta Directiva
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