
ACTA DA REUNIÓN DA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS 
“A MORAIMA” DO IES ILLA DE ONS. 
 
Lugar: SALA da ANPA do IES Illa de Ons 
Data: Luns 14 de xaneiro de 2018 
Hora de comezo: 17.00 horas en única convocatoria 
Hora de remate: 18:36 h 
 
ASISTENTES: 
 
Xunta Directiva: 
Iván Novas García - presidente 
Ana Rodal - vogal 
Carmen Otero López – Tesorera 
Lucía Juncal - Colaboradora 
 
 
Faise balance das actividades desenvoltas no primeiro trimestre: 

 Andaina Solidaria a favor de Bicos de Papel. Mellor participación que coa 
Carreira Solidaria de Nadal. Entregáronselle á representante da asociación 
o cheque cos cartos recadados e ademais o equivalente ós vales da 
cafetería que era o que se lle viña entregando ós rapaces. Custo para a 
ANPA 53 €. 

 Calendarios da ANPA. A repercusión que tivo nos rapaces foi bastante baixa 
comparado co traballo que supuxo a organización, confección, impresión e 
distribución dos mesmos. Valorarase a súa continuidade o vindeiro curso. 
Coste para a ANPA 100 €. 

o Propóñense actividades como a venda de Lotería de Nadal ou rifas, 
así como o contacto con unha empresa que nos facilite un catálogo 
de produtos. 

o Acórdase que é unha actividade que hai que deixar deseñada ó 
inicio do vindeiro curso. 

 Falouse co Alcalde respecto da humanización da rúa A Pedra, facendo 
referencia á necesidade de dotar de fibra ós centros aproveitando a obra. 

o Seremos aínda convocados polo Concello a unha nova reunión 
antes do comezo definitivo da obra. 

 Saldo actual das contas: 2165 €. 
 Hai dúas comisións de 14.40 e de 38.40 € que temos que determinar a que 

obedecen. 
 
Resumo de propostas e acordos para segundo trimestre: 

 Unha vez consultado co responsable de actividades extraescolares a 
viabilidade do Surfcamp, decídese aprazar a realización do mesmo ata novo 
aviso. 

 Decídese enviar un novo escrito respecto da problemática cos cartos 
subtraídos pola antiga directora e o antigo secretario, esta vez de xeito 
deliberado cun ton máis belixerante. 

 Decídese asemade enviar un escrito de “agradecemento” ó responsable da 
Consellería de Educación encargado da licitación e adxudicación da 
cafetería do centro polos catro meses que empregou en resolver a 
adxudicación da nosa cafetería. Esta vez e de xeito deliberado, nun ton 
máis belixerante. 



o De entrambos escritos notificarase ó centro e ós pais e nais. 
 Concurso literario de Galego e Castelán: apróbase unha partida de 120 € 

para cada un dos concursos, que contarán respectivamente con dous 
primeiros premios de 30 €, dous segundos premios de 20 € e dous terceiros 
premios de 10 €, que a ANPA entregará en forma de VALE para cambiar 
nos establecementos colaboradores do comercio local ata Xuño de 2019. 

o Explicaranse todos os detalles nas bases do concurso. 

 Procura de ovos de Pascua. Como o ano pasado, imos agochar tres ovos 
de chocolate en tres Establecementos Colaboradores coa ANPA dentro das 
actividades dirixidas a promocionar o comercio local entre os socios. 

 Concurso de Fotografía. A pesares de que a idea dos calendarios non 
pareceu render demasiado, o proxecto do concurso de fotografía segue 
parecendo moi interesante, polo que se porá en coñecemento do centro a 
vontade da ANPA de conformar unha nova edición, cun presuposto arredor 
dos 200 € para premios. Preferentemente en forma de Curso de Fotografía, 
xa que o ano pasado pareceu calar moi ben entre o alumnado. 

 Fomos convocados a unha reunión con Ciudadanos Bueu na sala Amalia 
Rodríguez de Bueu para coñecer as problemáticas das ANPAS do concello, 
trataremos de mandar representante á mesma. 

 Debido a problemas de axenda persoal, acordamos que a Dirección da 
ANPA será ata o 10 de Marzo exercida polo actual Presidente, Iván Novas, 
e a partires do 10 de marzo ata o 12 de Maio, prorrogable segundo 
necesidades, pola actual Vicepresidenta, María del Carmen Nores. 

o De todos estes acordos informarase debidamente os país e nais do 
alumnado co centro. 

 
Sen máis temas que tratar damos por finalizada a reunión sendo as 18.36 horas. 
 
 
    Visto e prace 
 

A Tesoreira    O presidente 


