
RESUMO ASAMBLEA ANPA.  5 DE NOVEMBRO, 2015. 

ORDE DO DÍA: 

1. INFORME DO EQUIPO DIRECTIVO DO IES. 
a. O director do centro mostra ós pais presentes os contidos da páxina web actualizados que 

nos poden interesar: 
 calendario escolar 
 información sobre todos os profesores e as súas horas de titoría. 
 datas das avaliacións. 
 Etc. 

 
b. O IES Lucus Augusti ten pagada unha subscrición á Aula Planeta, de maneira que todos os 

alumnos interesados poderán consultar esta páxina web a través dun código de acceso 
que se lles fixo ou fará chegar a través do centro. 

c. Os alumnos de 1º, 2º e 3º ESO non poderán saír do recinto escolar durante este curso e os 
vindeiros.  

d. Excepcional e transitoriamente si poderán facelo este ano os alumnos de 4º ESO que 
presenten autorización paterna, materna ou dos seus titores-as legais.  
Para o ano que ven ningún alumno de ESO poderá abandoar as instalacións escolares. 

e. Intentarase organizar e incrementar as actividades que os alumnos poderán realizar nos 
períodos de lecer, tanto deportivas como doutro tipo. 
Deixan campo aberto a posibles suxestións da ANPA. 
 

 
2. INFORME PRESIDENTE DA ANPA. 

 CUOTA DE SOCIOS:  
Mantense a de anos anteriores (15€).  
*IMPORTANTE: O presidente informa de que, a pesar de que a entidade bancaria onde 
abrimos conta o ano pasado (Caixa Rural) prometeu que non ía cobrar nada ós socios por facer 
o ingreso da cuota, dita entidade acaba de enviar un escrito onde fai constar que empezará a 
cobrar 1€ por ingreso a partir do día 1 de decembro de 2015. 
 

 DESPERFECTOS: 
O presidente mostra o seu interese e empeño en que se realicen as obras de reparación de 
graves desperfectos nas instalacións do instituto (pavillón deportivo, aseos, duchas ...). 
Informa de que o centro ten aprobado un proxecto co correspondente presuposto desde hai 
tempo pero, por máis que o equipo directivo do instituto intentou que se comezaran as obras, 
non ten coñecemento de que haxa nada previsto de momento. 
A ANPA quere transmitir a súa intención de intervir neste tema solicitando unha reunión coa 
direción do centro e os responsables da Xunta de Galicia para aclarar os detalles sobre este 
asunto.  
É posible que se solicite apoio do resto de pais e nais para conseguir este obxectivo. 
 

 CLUB DE LECTURA: 
O presidente informa sobre a intención do equipo de biblioteca de crear un grupo de lectura 
para pais/nais. Se estades interesados en participar, facédenolo saber a través do buzón da 
ANPA or do noso correo electrónico. 
ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!  
É UNHA BOA OPORTUNIDADE DE ESTAR MÁIS CERCA DOS DOS NOSOS FILLOS! 
 



 CHARLAS VIOGEN:  
Os membros do equipo directivo desta ANPA propoñen ofertar charlas sobre violencia de 
xénero, perigos do mal uso das redes sociais, etc. a nosa comunidade educativa. 
 

 OS PAIS PODEMOS PARTICIPAR MÁIS ACTIVAMENTE NA FORMACIÓN ACADÉMICA DOS 
NOSOS FILLOS, esta é a idea exposta por unha das nais presentes na asamblea.  
Ofrécese para impartir formación nos campos da sexualidade, as emocións, a sensibilización 
dos nosos fillos e fillas sobre a aceptación de si mesmos e dos demáis, a aceptación das 
diferenzas entre os seres humanos que nos rodean, etc. 
Esta nai reflexiona sobre a potencialidade da participación dos pais e nais que queiran, 
desinteresadamente, poner os seus coñecementos a disposición da comunidade educativa. 
Como membros da mesma, facédenos saber a vosa opinión sobre esta interesante 
oportunidade que se nos suxire.  
Se estades interesados en aportar algo, comunicádenolo tamén. 
 

 ESTADO DAS CONTAS:  
Neste momento a ANPA dispón de 3.234€., dos cales temos 1.000€ comprometidos para 
invertir en material para a biblioteca do instituto. 
Outros gastos ocasionados o pasado curso ascenden ás cantidades de 58€ en fotocopias e 36€ 
que nos cobraron por cambiar a conta de Abanca a Caixa Rural. 
A intención desta ANPA é seguir colaborando económicamente co IES para mellorar a oferta 
educativa dos nosos fillos e fillas. 
SALDO ACTUAL:  2.140€. 

 
Sen máis asuntos que expoñer, esperamos as vosas opinión e participación nas actividades que se 
vaian levando a cabo. 
 
 
 
O EQUIPO DIRECTIVO DE ANPA IES LUCUS AUGUSTI. 

 
 
 


