
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 13 de Maio de 2019 
Hora de comezo: 17.00 horas en única convocatoria 
Hora de remate: 18:40 h 
 
ASISTENTES: 
 
Xunta Directiva: 
Iván Novas García – Presidente 
María del Carmen Nores Portela - Vicepresidenta 
Ana Rodal - vogal 
Carmen Otero López – Tesoureira 
Lucía Juncal – Colaboradora ANPA 
Antón Guitián – Director do IES Illa de Ons 
 
 
Faise balance das actividades desenvoltas no segundo trimestre: 

 Quedan listos por parte da ANPA (selados e firmados por Presidente e 
Vicepresidenta) os vales para os premios dos concursos literarios de Galego 
e Castelán, que están a ser desenvolvidos polo centro co gallo do día das 
Letras Galegas e do Día do Libro respectivamente. 

 O concurso de Fotografía levouse a cabo nas datas acordadas, sendo 
entregados os premios pola Vicepresidenta, Dna. María Nores Portela. 
Contactouse asemade a MateriaPrima Fotoarte para acordar coa fotografa 
o presuposto para o curso de fotografía (xa aprobado en xunta o 
14.01.2019), a desenvolver a final de curso como o ano pasado. 

 Respecto dos escritos presentados pola ANPA: 
o O escrito a Consellería de Educación respecto da adxudicación das 

cafeterías, está aínda sen resposta por parte da Consellería. Vótase 
en xunta desistir na petición, xa que a Cafetería foi adxudicada ó 
longo do segundo trimestre. 

o O escrito a Delegación Territorial respecto dos cartos subtraídos 
pola antiga directora do centro, non tendo resposta formal por parte 
deste organismo, damos por resolto o asunto, logo de que o 
Director do Centro D. Antón Guitián nos confirme que están 
aprobados uns 18.000 euros para unha reparación no patio do 
Instituto, e artellar así a restitución dos cartos ó centro. Quedamos 
á expectativa do ingreso efectivo para poder comunicalo ós pais. 

 As obras do Concello para a humanización da Rúa A Pedra, segundo 
informa o Director do Centro logo dunha reunión co alcalde, quedan 
relegadas ata o verán. Estamos a expectativa de ser convocados 
novamente polo Concello antes de que se leven a cabo. 

 
Resumo de propostas e acordos para terceiro trimestre: 

 Retoma a Presidencia da ANPA o actual Presidente Iván Novas. 
 Exponse perante o Director a proposta da ANPA do IES Johán Carballeira 

para a modificación do horario lectivo, de xeito que se desenvolva só de 
mañá. O Director expón que este tema foi tratado xa hai tempo, e liderado 
polo IES Illa de Ons, tratando co outro Instituto e coa empresa de 



transportes; e que non prosperou máis aló por mor dos Ciclos de Formación 
Profesional que se desenvolven no IES Johán Carballeira pola tarde. Polo 
que trasladaremos a ANPA do IES Johán Carballeira o noso apoio a 
iniciativa, coa condición de que organicen eles os horarios segundo as súas 
necesidades reais e operativas; e quedando aínda así a disposición de que 
sexa factible para a empresa de transportes. 

 O Director coméntanos que se vai a ampliar a Biblioteca do centro a 
expensas da aula de Francés, pasando dos 65 metros cadrados actuais a 
130 metros cadrados. 

 Respecto da Festa Fin de Curso, exponse, como en anos anteriores ó 
Centro a dispoñibilidade da ANPA para colaborar cos alumnos. Quedamos 
a espera de que nos confirmen que é o que necesitan e como queren 
desenvolver a Festa de Fin de Curso. Queda como data para a celebración 
o 14 de xuño. 

 Respecto das reunións que se mantiveron cos distintos candidatos a 
Alcaldía de Bueu no primeiro trimestre, decidimos propoñer dende a ANPA 
unha iniciativa de promoción da conciencia e participación política entre o 
alumnado, recollendo mediante unha enquisa semiestruturada as ideas que 
queiran transmitir ós candidatos durante a campaña electoral. Contase co 
beneplácito do Centro. Comentarase esta iniciativa coa ANPA do IES Johán 
Carballeira. 

 Comentamos co Director os rumores que escoitamos nas reunións cos 
partidos políticos durante o primeiro trimestre, sobre a realización de 
redadas pola Garda Civil nos arredores do Pavillón de Deportes do Concello. 
A este respecto o Director di non ter constancia de actividade de venta de 
drogas nesta localización, e resalta a circunstancia de que os alumnos do 
IES Illa de Ons son vixiados no traxecto dende o autobús ó Centro, e 
viceversa, polo que non suporía un perigo para os alumnos, polo menos, 
no horario e actividades que abranguen esta ANPA e mais o Centro. 

 Sumamos dous socios máis á ANPA, polo que o total de socios ascende a 
66 alumnos. Se ben pagan a cota fora de prazo de xeito extraordinario. 
SALDO TOTAL EN CONTA: 2.153 €. 

 Acórdase a creación dunha páxina de Facebook para a promoción das 
actividades da ANPA, ofrecéndose a Vicepresidenta para a creación da 
mesma. Tratarase de integrar ata onde sexa posible, coa Google Suite que 
utiliza actualmente a ANPA. 

 Acórdase asemade o estudo dalgunha proposta para estimular novamente 
a colaboración dos Establecementos do Comercio Local. A iniciativa dos 
Ovos de Pascua foi ben acollida. Custo total: 42 €. 

 Ante as comisións e aumento de coste de mantemento da conta corrente 
da ANPA na entidade ABANCA, decídese por unanimidade buscar unha 
alternativa mellor, polo que a Vicepresidenta e a Tesoureira farán unha 
procura entre os Bancos con sede no Concello, tendo como criterios de 
pertinencia: Custo de mantemento por ano. Custo das operacións bancarias 
habituais para a ANPA. Custo dos socios para pagar as cotas anuais. 

 
Sen máis temas que tratar damos por finalizada a reunión sendo as 18.40 horas. 
 
    Visto e prace 
 

A Tesoureira    A Vicepresidenta               O presidente 


