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ESTIMADO PAI / NAI 

LEA 
Dende a ANPA “A Moraima” do IES Illa de Ons comprometémos con vostede na procura dunha 

solución para algúns problemas existentes no noso centro... velaquí os pasos que demos: 

 

Presentación do escrito perante Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, Xefatura Territorial de Pontevedra, Xefe Territorial, ,  reclamando os cartos 

substraídos no caso da antiga Directora e o antigo Secretario: (texto completo na web do centro) 

A petición unánime de todos os pais asistentes á mesma, socios e non socios, que o importe 

INTEGRO de 17276 euros que os condenados deben devolver a Xunta de Galicia, sexa usado 

INTEGRAMENTE para REFORZAR o presuposto do Centro IES ILLA DE ONS, xa que foi este centro 

o que tendo eses cartos aprobados nos respectivos orzamentos nos que se practicaron as 

subtraccións por parte dos condenados, o agraviado pola subtracción dos mesmos. 

 

Presentación do escrito perante Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, Secretaría Xeral Técnica, reclamando unha solución para a pronta apertura da 

cafetería: : (texto completo na web do centro) 

Que a maior brevidade posible se restableza polo procedemento legal máis áxil posible, o servizo 

de cafetería do centro, para o servizo dos/as mestres e dos alumnos/as. Por ser un servizo 

NECESARIO. 

Que o departamento, e principalmente o seu responsable, da licitación das concesións ás distintas 

cafeterías sexa apercibido e sancionado disciplinaria mente segundo a normativa vixente para os 

empregados públicos pola súa manifesta incompetencia na xestión destas concesións. 

Que o funcionario/ funcionaria responsable de darlle trámite a este escrito e de configurar unha 

solución (que seguramente esta tomando café no seu poste de traballo agora mesmo), faga un 

exercicio de empatía (que non ten), e deixe de tomar café no seu posto de traballo mentres os 

nosos fillos non o poidan tomar no seu. 

 

Recordámoslles que estamos a facer as xestións necesarias para ofertar o calendario da ANPA, 

para que os alumnos/as teñan un producto máis que considerar para a recadación de fondos para 

as súas respectivas excursións. Recordamoslles os pais/nais que estean interesados na venda de 

productos de cara ó Nadal, que no SEU INTERESE, é conveniente que se reunan cos seus titores e 

se organicen con suficiente antelación nesta cuestión. 


