
ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE 
ALUMNOS “A MORAIMA” DO IES ILLA DE ONS. 
 
Lugar: Patio cuberto do IES Illa de Ons 
Data: Luns 26 de Outubro de 2020 
Hora de comezo: 18:00 h 
Hora de remate: 19:00 h 
 
ASISTENTES: 
 
Xunta Directiva: 
Iván Novas García – Vicepresidente 
Lucia Juncal Cruz– Secretaria 
Maria del Carmen Hermida Aguiar - Tesorera 
 
Anabel, Directora do centro. 
Unha socia. 
 
ORDE DO DÍA: 
 
1º Lectura e aprobación, se procede, da acta da convocatoria anterior. 
Trala lectura da última ACTA do 2 de marzo do presente ano, queda aprobada por 
maioría. 
 
2º Lectura e aprobación das contas, se procede, do exercicio 2019-20. 
Procédese a relación dos distintos gastos que se tiveron que afrontar o ano pasado 
ata a declaración do estado de alarma, onde se suspenderon todas as actividades 
no centro. Resultando un balance final de gastos de 949.90 euros. Saldo en conta 
na ANPA a día de hoxe: 2516,84 euros. (relación de gastos no libro de contas) 
 
3º Exposición das actividades realizadas no curso 2019-20, continuidade 
2020-21. 
Soamente se puideron efectuar a Gymkana solidaria de nadal, a favor de ADICAM 
e as charlas coa Sexóloga Raquel Graña. Finalmente se financiaron as bandas de 
gradación de fin de curso de 4ºESO entre o centro e a ANPA. 
Tras consultar coa directora, as actividades que non impliquen vulnerar os 
protocolos COVID polos que está obrigado a regularse o funcionamento do centro, 
si poderían ter cabida este presente curso, a saber: Concurso literario de Galego, 
Concurso Literario de Castelán, Concurso de Fotografía. Cuxa dotación económica 
en vales para consumo no comercio local (uns 120 euros por concurso) queda 
aprobada na presente Asemblea. 
Quedan descartadas ata nova orde todas as actividades que impliquen saídas do 
centro con transporte colectivo, así como excursións, polo que a posta en marcha 
de recadacións con venta de produtos de Nadal queda automaticamente en 
suspenso. 
 
4º Renovación da cargos da directiva da ANPA para o vindeiro curso. 
A pesar de que os estatutos permitirían facer unha renovación da directiva 
asistentes a esta reunión, ante a falta de máis socios/as, e ante a falta de 
candidaturas, decídese continuar coa actual directiva, facendo constar que o 
Vicepresidente debe ser substituído a maior brevidade dado que xa non ten ningún 
fillo/a matriculado no centro. 



 
5º Rogos e preguntas 
Unha nai dun neno de 2º ESO pregunta se se podería instaurar un horario intensivo 
de mañá. Explícaselle que se intentou este pasado curso poñer en marcha unha 
iniciativa a favor do horario intensivo de mañá, e que polo momento non prosperou 
a expensas das necesidades organizativas do Johan Carballeira e da empresa 
transportista Cerqueiro. Entrégaselle acta da iniciativa presentada perante o centro 
para que conste e xurda os efectos oportunos, e volverase a preguntar no Johan 
Carballeira en que punto de tramitación se atopa esta iniciativa no seu centro. 
 
A directora do Centro propón a ANPA a financiación de equipos informáticos para 
os alumnos que non poden dispoñer deles, no caso de que xurdise un novo 
confinamento ou se precisasen clases a distancia. A Asamblea acorda coa directora 
que se nos facilitarán as características dos equipos informáticos que precisan, o 
número, e o prezo estimado. A ANPA estudará a proposta. 
 
Unha nai pregunta polo servizo de comedor no centro. Contesta a Directora do 
Centro, notificando que actualmente e dados os protocolos COVID que han de 
seguir non é posible garantir este servizo coas mínimas medidas de seguridade nin  
a separación de cohortes entre o alumnado, polo que queda suspendido ata nova 
orde; sen embargo, a Dirección do Centro comprométese a estudar, se se dan as 
circunstancias para permitir a apertura da cafetería con servizo de comedor, a 
sondar o interese que terían as familias neste servizo, e a artellar os mecanismos 
para permitir facelo efectivo. 
 
Somos informados como directiva da ANPA de que non se levarán a cabo eleccións 
para a renovación do Consello Escolar ata nova orde debido a actual pandemia, 
polo que só habería que designar por parte da ANPA un membro para a súa 
representación no Consello. 
 
Non habendo máis preguntas dáse por finalizada a reunión as 19 h 
aproximadamente. 
 
 
En Bueu a 26 de outubro de 2020 
 
Presidenta         Secretaria 
 
 
 
 
María Nores Portela      Lucía Juncal Cruz 


