
ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE 
ALUMNOS “A MORAIMA” DO IES ILLA DE ONS. 
 
Lugar: salón de actos do IES Illa de Ons 
Data: luns 29 de outubro de 2018 
Hora de comezo: 17.00 horas en primeira convocatoria 
Hora de remate: 17:50 h 
 
ASISTENTES: 
 
Xunta Directiva: 
Iván Novas García - presidente 
Raquel Fiel González - vogal 
 
Un número aproximado de 20 -25 socios. 
 
ORDE DO DÍA: 
 
1º Lectura e aprobación, se procede, da acta da convocatoria anterior 
2º Configuración da proposta da ANPA para a venda de calendarios para as 

excursións. 
3º Exposición das actividades para o presente curso, e adxudicación dos distintos 

proxectos. 
4º Renovación da directiva da ANPA. 
5º Rogos e preguntas 
 
 

1º Lectura e aprobación, se procede, da acta da convocatoria anterior 

Exposta no espazo web da ANPA na web do centro. Non hai obxeccións. 

Exponse ós socios que sumamos a día de hoxe 63 socios. 

Faise constar un balance actual na conta da ANPA de 2363 euros. 

2º Configuración da proposta da ANPA para a venda de calendarios para 
as excursións. 

 
Amósaselles os socios os tres modelos de calendario (bolsillo, mesa e parede) que 
se pretenden vender. Entrégaselles os socios unha táboa explicativa cos distintos 
presupostos, así como as marxes de venta que se poderían prever, sempre e cando 
se faga un pedido dunhas 500 unidades como mínimo. 
Logo de debater os pros e contras deste produto, trala oportuna votación, queda 
aprobado por 12 votos a favor, e 9 en contra. 
A continuación debátese como se van a ofertar e a qué prezo os socios e os non 
socios, decantándose a asemblea pola opción de vender os calendarios a prezo de 
custo ós socios (minimiza o risco de perdas na ANPA) e vendéndoa uns 20 céntimos 
por unidade máis caro os non socios. Cos beneficios resultantes dos calendarios 
dos non socios (estímanse uns 100 – 200  euros para un pedido de 1000 uds) 
financiaríase a entrega de calendarios de bolsillo  para a venta exclusiva por parte 
dos socios; sendo o obxectivo poder entregar a cada socio un importe maior do 
que se viña facendo en anos anteriores para axudarlles a financiar a excursión. 
Asemade, deixase patente que esta fórmula é aplicable para os alumnos de 2º e 
3º que vaian a neve, como os alumnos de 4º que vaian a excursión de fin de curso. 



De todos modos, queda aclarado para os asistentes que os pormenores do prezo 
final dos calendarios dependerán do número de unidades encargadas para o cal 
se fará un sondeo do número de peticións. 
O formato artístico correrá a cargo da Profesora Olalla, de plástica, que colabora 
coa ANPA na confección dos calendarios, e nos que se plasmarán as fotografías do 
I concurso fotografico: Obxectivo Bueu, celebrado no centro o pasado curso.  
 

3º Exposición das actividades para o presente curso, e adxudicación dos 
distintos proxectos. 

 

4º Renovación da directiva da ANPA. 

Cedendo un tempo para o Director do centro para expor os pais a renovación do 
Consello Escolar; os puntos 3º e 4º quedan non abordados xa que comeza a 
reunión co mestre de educación física, programada para as 17.50 horas. Polo que 
se abordarán estes puntos en futuras reunións ou telemáticamente polos medios 
de comunicación da directiva da ANPA. 

5º Rogos e preguntas. 

 
Non habendo máis rogos nin preguntas dos formulados durante os puntos 
anteriores, procédese a dar por finalizada a Reunión. Sendo as 17.50 horas. 
 
    Visto e prace 
 
A Secretaria   A Tesoreira    O presidente 


