
ACTA DA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 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 16 de abril de 2016 
Hora de comezo: 17:00 en segunda convocatoria 
Hora de remate: 18:10 h 
 
ASISTENTES: 
 
Xunta Directiva: 
Iván Novas García - presidente 
Eva María Lobeira Ave - vogal 
Carmen Otero López – Tesorera 
Fátima Cruz Souto - Vogal 
 
Un número aproximado de 15 socios 
 
 
ORDE DO DÍA: 
 
 
1º Lectura e aprobación, se procede, da acta da convocatoria anterior 
2º Repaso das Actividades realizadas no 2ª Trimestre 
3º Captación e exposición de propostas para o 3º trimestre. 
4º Exposición ós/as pais/nais interesados/as do SurfCamp da ANPA. 
5º Rogos e preguntas 
 
 

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

Recordáselles os asistentes que as Actas permanecen expostas no espazo web 
do centro dedicado ás ANPAS de libre acceso e lectura para calquera interesado. 
Non habendo ningunha disposición en contrario nin obxeccións, dáse por 
aprobada.. 
 

2º Exposición das actividades realizadas no 2ª trimestre. 

Expónselles os pais/nais asistentes as actividades que se realizaron ó longo do 
segundo trimestre: 

1. Potenciación do espazo dixital da ANPA mediante o dominio “iesillaons” 
na Google Suite do centro. Toda a documentación queda dixitalizada para 
acceso ós membros da directiva da ANPA. 

2. Mércase un sofá de dúas prazas para o espazo de Lectura da aula de 
Lingua Castelá. Prezo final: 90 €, dos cales o departamento de lingua 
castelá porá a metade (45 €) (aínda pendentes de ingreso á data da 
reunión) 

3. Información ós asistentes da posta en marcha dunha campaña de 
descontos, para os socios da ANPA, no comercio local da Vila. 
Explícaselles cómo se puxo en marcha, as formas de acceso ás 
promocións, a distribución dos carnets de asociado e forma de selado. 
Finalmente faise exposicion dos establecementos asociados. 



4. Exposición ós asistentes do Surf Camp posto en marcha pola ANPA, así 
como o xeito de organizalo, cronograma, prezos, monitores. Información 
que se amplía ó final da reunión por petición de algúns dos asistentes. 

5. Recórdaselles ós asistentes que os socios da ANPA que foron a excursión 
da Neve (dos cursos 2º e 3º da ESO) foron incentivados con 10 € a cada 
un dos alumnos asociados, e que foron entregados ó mesmo día da 
excursión. Sumando un total duns 190 €. 

6. Exposición da información actualizada con novo formato que se engadirá 
ás follas de matrícula que reparte o centro. 

7. Exposición da campaña de Semana Santa coa procura de 3 ovos de 
chocolate de tamaño decrecente, configurando un 1º, 2º e 3º premio; e 
que foron agochados entre os establecementos do comercio local 
colaboradores coa ANPA. Expúxose en cales se agocharon ós ovos e os 
socios agraciados. Tamén se comentou a boa acollida que tivo entre os 
comercios colaboradores. 

8. Exposición da iniciativa dos mestres de portugués para a recollida de 
firmas en pro de protexer a ensinanza da lingua Portuguesa nos centros 
de ensinanza, exixindo a titulación habilitante para a impartir a materia 
tanto nos profesores titulares como nos substitutos. Petición que foi 
aprobada e firmada pola ANPA na plataforma Change.org. 

 

3º Captación e exposición de propostas para o terceiro trimestre 

 

 Exponse a necesidade de potenciar as actividades da ANPA mediante un 
mellor aproveitamento do espazo web, así como a conveniencia da 
creación dunha páxina web/ perfil nas redes sociais para dar maior 
difusión ás actividades da ANPA. Non se estima oportuna. 

 Pregúntaselle ós asistentes como queren proceder con respecto ós socios 
de 4º da ESO que vaian de excursión de fin de curso, a Florencia. Logo 
de que a ANPA, en tempo e forma ofrecera ós seus servizos de loxística 
ós titores dos respectivos cursos. A falta de ningún requirimento por parte 
destes titores/ alumnos, decídese subvencionar do mesmo xeito que se 
fixo cos alumnos de 2º e 3º da ESO que foron á neve: entregando 10 € a 
cada alumno/a socio/a. 

 Proponse logo de que a Tesoureira expoña o estado das contas, no 
relativo ós ingresos por socio e gasto por socio subvencionando 
excursións, a posibilidade de investir os mesmos cartos nalgun tipo de 
iniciativa que faga que os alumnos xeren máis cartos para sufragar as 
súas excursións. 

o A tenor desta proposta; o presidente da ANPA propón a creación 
dun Calendario/Axenda coas actividades do Centro IES Illa de 
Ons, na que os alumnos participarán nun formato aínda por 
determinar e que queda aberto a propostas. 

o Comezarase de xeito inmediato coa proposta para poder contar 
cun modelo finalizado ó inicio do vindeiro curso 2018/2019 e 
poder contar co mesmo para as vendas do Nadal. 

 Proponse retomar a iniciativa (postergada ata o 3º trimestre) da creación 
dun banco de libros. Desestímase por un claro desequilibrio entre esforzo 
loxístico / interese. 

 Expónselles ós asistentes a petición da empresa concesionaria do 
transporte escolar (Autobuses Cerqueiro), sobre a pertinencia da creación 



dun carril, na rúa A Pedra e na rúa Staffan Morling, que permita o paso 
dos autobuses nos horarios de traída e recollida dos alumnos. 

o Comentouse en datas previas este mesmo asunto coa ANPA San 
Martiño do IES Xohan Carballeira en pro de facer unha petición 
conxunta ó concello. 

o Exponse con noticia de Faro de Vigo con data 15.04.2018 sobre a 
humanización da rúa A Pedra, da perentoriedade de facer en 
datas próximas a proposta ó Concello, de xeito que teña 
repercusión favorable ós intereses dos institutos para garantir o 
paso do transporte público escolar. 

o Logo das oportunas deliberacións, queda aprobado por maioría 
simple ó apoio da ANPA á petición da empresa Autobuses 
Cerqueiro, para o cal nos organizaremos por unha banda co 
Centro IES Illa de Ons, e doutra banda coa ANPA San Martiño; e 
así proceder todos de xeito unánime. 

 Proponse o aumento da cuota da ANPA a 15 € por curso e familia. Queda 
aprobado por unanimidade. 

 Proponse a creación dun concurso Literario organizado e premiado pola 
ANPA co gallo das celebracións de San Valentín e do día das Letras 
Galegas, que serán expostos ós respectivos mestres de Lingua Castelá e 
de Lingua Galega para o deseño e dinamización do concurso. 

 Proponse a creación duns premios académicos promovidos pola ANPA ós 
alumnos socios e non socios con mellores cualificacións académicas. Logo 
das oportunas deliberacións, queda desestimada polo agravio 
comparativo que podería supor de cara ós outros alumnos que se ben 
aportando un maior esforzo, non acadasen resultados semellantes ós 
premiados. Desestímase por maioría absoluta. 

 Proposta de dinamización dunha actividade cultural relacionada co 
Festival SonRíasBaixas que se organiza todos os anos na Vila. 
Desestímase por maioría absoluta por un desequilibrio entre beneficio 
/responsabilidade para a ANPA. 

 Proponse logo de deliberar sobre o custe económico da participación da 
ANPA na festa de fin de curso do Centro, a idoneidade de investir os 
mesmos cartos pero na realización dunha actividade distinta. Entre as 
propostas, a contratación dalgún tipo de amenización musical resulta a 
gañadora. 

o Logo de consultar coa Dirección do Centro a posibilidade de 
cambiar o xeito de participación da ANPA na festa de fin de curso, 
levando a cabo a modificación proposta ou pola contra, se non 
fose posible, participando como tódolos anos coa aportación de 
bebida e comida para os alumnos. 

 

4º Exposición ós/as pais/nais interesados do SurfCamp da ANPA. 

 
Entre os asistentes, hai varios pais/nais interesados na participación no SurfCamp 
que organiza a ANPA este ano, polo que se procede a repetir a información 
aportada na reunión mantida cos pais o día 12 de Marzo de 2018. 
 

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 18.10 horas. 
 
 
 
 
        Visto e prace 
O secretario       O presidente 
 


