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PRESENTACIÓN 

 Por segundo ano consecutivo, na Asociación de nais e pais do IES do Milladoiro publicamos 
a Memoria de Actividade, para informar aos socios e a todos os pais/nais do instituto, da  
actividade que viñemos facendo ao longo do curso 2014/2015. 

Mantemos, respecto ao ano anterior, o noso propósito de que a ANPA do IES do Milladoiro 
sexa o punto de encontro de todos/as os/as pais e nais do alumnado do instituto. Por iso, 
parécenos importante continuar informando con detalle das actividades e accións nas que, 
dunha maneira ou doutra, a asociación colabora.

Este foi un curso intenso e complicado pola xa sabida falta de dotación que aínda padece o 
centro.  Reafirmámonos na idea de fomentar, apoiar e difundir a iniciativa persoal de todos 
os país/nais, que vos mostrástedes preocupados porque os vosos fillos/as desenvolvan a súa 
personalidade nun ambiente adecuado. E reafimámonos tamén no noso interés en poñer á 
ANPA do IES do Milladoiro á disposición de todos vós.  Neste marco, este curso, foi intenso 
na nosa relación co centro, máis continua, inda que non sempre máis fructífera que o ano  
anterior. 

Con espíritu  constructivo,  tivemos ocasión de  dialogar,  propoñer  e  compartir  co  centro 
sobre numerosos asuntos que a continuación se detallarán, outros esperamos que se vexan 
os froitos ao longo do próximo curso.

Pouco tempo, se do que se trata é de sentar bases para unha educación máis integral, máis 
humana e con máis nivel. O obxectivo é que os nosos fillos sexan mellores persoas ademáis  
de bos estudantes.  

Colaboramos  con  algunhas  actividades  que  partiron  do  centro,  como  a  celebración  do 
entroido ou o programa TEI. Iniciamos as actividades extraescolares e que esperamos poder 
seguir ofertando. Colaboramos e desenvolvimos outras actividades que agora detallaremos 
pero antes queremos agradecer a colaboración do persoal  do centro para tratar de dar 
cabida ao que dende a directiva suxerimos, e a colaboración tamén de todos vós, sempre 
dispostos a participar e colaborar coas actividades que organizamos na vida escolar.

A xunta directiva da ANPA do IES do Milladoiro
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A ANPA do IES do Milladoiro é unha asociación sen ánimo de lucro, formada por nais e pais  
do  alumnado  do  noso  centro  e  que  voluntariamente  se  adhieren  coa  finalidade  de 
participar  e  intervir  na  xestión  do  cento,  millorar  a  educación  e  lograr  un  clima  de 
convivencia no mesmo. 

Os recursos económicos cos que conta a asociación proceden da cuota aportada polas 
familias asociadas. Esta cuota é anual e se realiza por familia. É imprescindible esta cuota 
para o mantemento das actividades e o desenvolvemento dos novos proxectos e iniciativas. 
Cantas máis familias estén asociadas, maiores serán as actividades e servizos dos que 
poderán beneficiarse os nosos fillos/as. A cuota deste curso foi de 15 euros/familia. 

As accións durante este curso da ANPA, foron as seguintes:

SETEMBRO

- BANCO DE LIBROS: Levamos a cabo a segunda fase do banco de libros de texto que 
xa se comezara no mes de xuño. Para poder levar a cabo esta actividade, require de 
moitas  horas  de  traballo  por  parte  dos  responsables,  horas  para  a  recollida, 
clasificación,  catalogación,  comunicación  coas  familias  e  entrega.  Tivo  moi  boa 
acollida, beneficiándose do préstamo de libros moitas familias de todos os cursos, 
recibimos 288 libros e donamos 268 quedando 20 sin donar xa que non houbo máis 
demanda.  55  familias  donaron  os  séus  libros  sendo  66  as  familias  que  se 
beneficiaron. Esto púdose levar a cabo grazas tamén á colaboración das familias que 
donaron altruístamente os libros de texto. Grazas a todos/as pola colaboración!!!!

- LOTES  DE  MATERIAL  ESCOLAR  DA  FUNDACIÓN  LA  CAIXA:  Grazas  ás  xestións  da 
directiva  da  ANPA,  conseguimos  20  lotes  cedidos  pola  Fundación  La  Caixa  e  coa 
colaboración da  Confapa-Galicia.  Os  lotes  estaban formados  por  diverso  material 
educativo para 20 alumnos de secundaria con necesidades específicas.

- ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS: o 18 de setembro tivemos a primeira asemblea xeral  
de socios do curso onde se designou nova xunta directiva.

- REUNIÓNS DE XUNTA DIRECTIVA: os días 4, 10, 16 e 24 reunímonos a xunta directiva.
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- ROLDA DE PRENSA: convocamos aos grupos políticos e á prensa para informar da 
situación actual do centro.

- EXENCIÓN DE GALEGO:  intermediamos coa delegada de educación para conseguir a 
exención de galego dun alumno que tiña dereito á exención pero por  problemas 
burocráticos  non  se  lle  concedía,  estábano  obrigando  a  repetir  curso.  Grazas  ás 
xestións da ANPA a este alumno concedéronlle a exención de galego e promocionou 
ao curso seguinte.

- CONSELLO ESCOLAR: o 25 de setembro tivemos os primeiros consellos escolares do 
curso, un ordinario e outro extraordinario no mesmo día.

OUTUBRO

- COMEZO  DAS ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES:  tras  varios  meses  de  traballo  para 
poder organizar e xestionar correctamente as actividades ofertadas, comezamos as 
actividades con 31 usuarios, realizando as seguintes actividades:

INGLÉS: 10 usuarios           ZUMBA: 9 usuarios         BAILE MODERNO: 3 usuarios

JUDO: 8 usuarios                INFORMÁTICA: 1 usuario

Remátanse  as  actividades  con  varias  baixas,  tan  só  23  alumnos  seguen  nas 
actividades ata final de curso. 

- REUNIÓN CON DIRECTOR E VICEDIRECTORA : O día 3 reunímonos co director e coa 
vicedirectora do IES do Milladoiro.

MEMORIA DE ACTIVIDADE DA ANPA DO I.E.S. DO MILLADOIRO, 2014-2015



    ANPA DO IES DO MILLADOIRO
Travesa do porto s/n, 15895 Ames
anpadoiesdomilladoiro@gmail.com

- REUNIÓNS DE XUNTA DIRECTIVA: o 6, 9, 24 reunímonos a xunta directiva.

- REUNIÓN CO CONCELLO DE AMES: o día 22 de outubro, reunímonos co responsable 
de educación do concello para transmitirlle problemáticas do centro, necesidades e 
organización de actividades extraescolares.

- BANCO DE LIBROS DE LECTURA: Este ano a ANPA puxo en marcha o banco de libros 
de lectura para todos os alumnos/as do IES.

- REUNIÓN PROFESORADO: o 20 de outubro, reunímonos con algúns profesores para 
intercambiar impresións sobre as deficiencias do centro. Informáronnos sobre o que 
o claustro considera fundamental para o centro. 

- REUNIÓN CO CONCELLO DE AMES: o 31 de outubro reunímonos co concelleiro de 
obras  para  transmitirlle  as  nosas  demandas  (luz  de  obra,  cortar  setos  e  arreglar 
carretera de atrás, entre outras) Temas que ao longo do curso se solucionaron.

- CHARLA INFORMATIVA SUBVENCIÓNS 2015:   asistimos  a  unha  charla  informativa 
sobre as subvencións a ANPAS, organizada pola Confapa-Galicia da que somos socios.

NOVEMBRO

- CONSELLO ESCOLAR: Tivemos un consello escolar extraordinario o 14 de novembro, 
por un expediente disciplinario.

- REUNIÓNS XUNTA DIRECTIVA:  os días 3 e 21 reunímonos a xunta directiva.
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- ASEMBLEA  XERAL  DE  SOCIOS:  Tivemos  2  asembleas  xeráis  o  día  12  para  poder 
informar aos socios das novidades das xestións realizadas pola ANPA, aprobar os 
presupostos do curso e para designar ao novo presidente e secretario da ANPA xa 
que os anteriores dimitiron do seu cargo. 

- REUNIÓN CON DIRECTOR DO IES: Reunímonos co director do centro para seguir coas 
xestións da dotación do IES, funcionamento cara o presente curso e organización do 
magosto.

- CELEBRACIÓN DO MAGOSTO ONCE DO ONCE: o día 11 celebramos un magosto no 
pavillón polideportivo do IES do Milladoiro. 

Houbo música, refrescos, castañas e tamén lambetadas elaboradas polos pais/nais.

Foi  a  primeira  festa  deste  curso  onde  participou  toda  a  comunidade  educativa 
alumnos/as, profes e pais/nais, houbo moi bo ambiente. Resultou un éxito!!
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- ELECCIÓNS  CONSELLO  ESCOLAR  -  representantes  pais/nais:  Designamos 
representante da ANPA no consello escolar para o curso 2014/2015 e colaboramos 
na difusión de información da elección de representantes de pais/nais no consello 
escolar.

DECEMBRO

- XORNADA PORTAS ABERTAS ACTIVIDADES DA ANPA: ao finalizar o primeiro trimestre 
e  antes  das  vacacións  de  nadal,  fixemos  unha  semana  de  portas  abertas  nas 
actividades ofertadas pola ANPA.

- REUNIÓN XUNTA DIRECTIVA: o 15 de decembro reunímonos a xunta directiva.

- XESTIÓNS PARA CONSEGUIR ALTA DA LUZ DEFINITIVA: tivemos varias reunións co IES, 
concello, profesores, e diferente información que estivemos recopilando para poder 
conseguir que por fin deran de alta definitivamente a  luz. Finalmente conseguímolo, 
obxectivo conseguido!!!!!

- REUNIÓN CO CONCELLO DE AMES:  reunímonos co concello de Ames para xestionar e 
impulsar a actividade de reforzo educativo.

- CONSELLO ESCOLAR: o 9 de decembro tivemos consello escolar.

- ENVÍO POSTAL DE NADAL: elaboramos unha postal de nada que enviamos a todos os 
socios/as, ies, confapa e outras entidades institucionais.
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XANEIRO

- CLASES  DE  REFORZO:  ao  comezar  o  trimestre,  fixemos  as  xestións  oportunas  co 
concello de Ames, para que comezaran as clases de reforzo educativo de letras e de 
ciencias para todo o alumnado de 1º e 2º da ESO que o solicitou, estas clases de 
reforzo continuaron ata o  mes de xuño.

- REUNIÓN XUNTA DIRECTIVA: o 19 de xaneiro reunímonos a xunta directiva.

- CONSELLO ESCOLAR: o 14 de xaneiro asistimos a un novo consello escolar.

- REUNIÓNS E XESTIÓNS CO PROFESORADO TRAS QUEIXAS RESULTADOS AVALIACIÓN: 
despois  dos  resultados  da  1ª  avaliación  e  tras  algunha  queixa  polos  resultados, 
tivemos varias reunións co profesorado para buscar posibles solucións.

- PROGRAMA TEI: Difusión de información e colaboración na reunión informativa do 
programa TEI (tutoría entre iguais). Durante o curso continuamos en seguimento do 
programa intercambiando impresións sobre o programa co centro e o departamento 
de orientación.

- REUNIÓN  CO  XEFE  TERRITORIAL  E  REPRESENTANTES  DO  IES:  seguimos  facendo 
xestións e reunións solicitando a tan necesaria dotación para o IES do Milladoiro, 
grazas  a  eso,  conseguimos  unha  visita  do  xefe  territorial  ao  centro  para  ver  as 
deficiencias e necesidades.

FEBREIRO

- REUNIÓN XUNTA DIRECTIVA: o  20  de febreiro reunímonos a xunta directiva.
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- ROLDA DE PRENSA INFORMANDO DA SITUACIÓN ACTUAL DO CENTRO: organizamos 
unha rolda de prensa para informar a todos os medios da falta de dotación que sigue 
a ter o centro.

- REUNIÓN COA VICEDIRECTORA DO IES: tivemos reunión para organizar e xestionar 
diferentes actividades do centro.

- COLABORACIÓN CO IES NO FESTIVAL DE ENTROIDO: nesta ocasión colaboramos coa 
organización do entroido que tiña prevista o centro.

Os alumnos fixeron os seus disfraces e comparsas xunto co profesorado, houbo un 
concurso no que a asociación de pais/nais colaborou con algún dos premios.

Os pais/nais aportamos postres típicos de entroido que se puderon degustar como 
fin de festa.

Outra festa na que participou toda a comunidade educativa, alumnado, profesorado 
e pais/nais, pasámolo xenial!!!!
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MARZO

- ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS:  o 18 de marzo reunímonos en asemblea xeral  cos 
socios.

- REUNIÓN DE XUNTA DIRECTIVA: o 25 de marzo reunímonos a xunta directiva.

- AUDIENCIA CON CONSELLEIRO: na asemblea de socios decideuse pedir audiencia co 
conselleiro  de  educación,  redactamos  escrito  e  metémolo  por  rexistro.  Temos 
resposta  na  que  comunican  que  por  motivos  de  axenda  non  nos  poden 
recibir….seguimos intentándoo!!!

ABRIL

- REUNIÓN XUNTA DIRECTIVA: o 22 abril reunímonos a xunta directiva.

- COMISIÓN DE CONVIVENCIA: creouse a comisión de convivencia na que os pais/nais 
estamos representado con 3 membros, xestionamos a elección de ditos membros e 
comezamos a participar nas reunións da comisión.

- MOVILIZACIÓNS:  despois  da  rolda  de  prensa  e  da  solicitude  de  audiencia  ao 
conselleiro,  decidimos  empezar  a  facer  actos  de  protesta  e  colgar  pancartas  en 
lugares visibles.

Comezamos por presentarnos cunha pancarta diante dun acto do presidente da 
Xunta no Milladoiro.
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Dispois desto, colgamos a pancarta nun lugar ben visible, na ponte onde a pode ver 
todo o que pase.

Quitáronos a pancarta da ponte, puxemos máis e tamén as quitaron. Chegamos a 
colgar ata 6. Colgamos algunha na entrada do instituto e esa durou algo máis.
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MAIO

- REUNIÓN XUNTA DIRECTIVA: o 25 de maio reunímonos a xunta directiva.

- ACTIVIDADES  DA  ANPA:  Ante  a  pouca  demanda  do  alumnado  nas  actividades 
organizadas este curso, decidimos pasar unha enquisa ao alumnado para ver as súas 
preferencias.

- ENCONTRO ANPAS-PARTIDOS POLÍTICOS DE AMES: a directiva da ANPA organizamos 
un encontro entre todas as ANPAS de Ames e todos os grupos políticos de Ames, 
asisten  tamén  pais/nais  e  representación  do  claustro  do  IES  do  Milladoiro  para 
debatir e tratar diversos temas educativos.

- REUNIÓN  DEPARTAMENTO  FRANCÉS:  comezamos  xestións  para  organizar  posible 
intercambio con alumnos de Francia cara o curso próximo.

- REUNIÓN ORIENTADORA: comezamos xestións para organizar escola de nais e pais 
para curso próximo. Seguimos co seguimento do programa TEI.

XUÑO

- MOBILIZACIÓNS  DOTACIÓN  IES:  seguimos  con  máis  movilizacións.  Apoiamos  a 
iniciativa  dunhas  socias  de  recaudar  firmas  reclamando  dotación  para  o  centro. 
Recádanse máis  de 4.700 firmas e  acompañamos a  estas  socias  a  entregar  estas 
firmas, xunto con un grupo de pais/nais, representación do IES e dos grupos políticos 
de AMES. Todo un éxito!!!
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- PEGA CARTEIS: por iniciativa doutros pais/nais, a ANPA colaborou na pega de carteis 
pedindo a ansiada dotación para o IES, por todos os locais comerciais do Milladoiro. 
Outro exitazo, todos os locais comerciais colaboraron na causa.
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- ORLA:  colaboramos  na  organización  da  orla  de  fin  de  curso  de  4º  ESO  e  1º 
Bacherelato.

- BECA PARA ORLA: Os alumnos de 2º bacharelato levan toga cedida polo fotógrafo 
para as fotos da orla. A ANPA comprou 2 becas para que a orla dos alumnos de 4º  
ESO quede máis vistosa.

- ACTIVIDADES ANPA: primeira proposta de posibles actividades para o próximo curso 
que transmitimos ao centro, solicitamos e informamos das instalacións necesarias  e 
horarios  para  poder  levalas  a  cabo.  As  actividades  propostas  para  ofertar  en 
setembro según as demandas do alumnado son: Judo, teatro, zumba, voleibol, inglés 
e  informática.  Quedarán  pendentes  en  todo  caso  do  número  de  inscripcións  de 
setembro.
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- BANCO DE LIBROS: rematamos a última fase do banco de libros do curso 2014/2015 
coa  recollida  dos  mesmos  e  comezamos  coa  1ª  fase  do  curso  2015/2016  coas 
solicitudes para o próximo curso e entrega de exemplares.

- ANUARIO 2014/2015: a ANPA fixo as xestións oportunas para que o fotógrafo realice 
un anuario do curso 2014/2015 e que cada familia poderá adquirir si o desexa.

- REUNIÓN CO DIRECTOR: o día 5 tivemos reunión conxunta co director que cesa o 
próximo 1 de xullo e co novo director.

- REUNIÓN CONSELLERÍA: o día 9 tivemos reunión coa consellería de educación para 
tratar a falta de dotación do centro e chegar a acordos.

- REUNIÓN XUNTA DIRECTIVA: o 10 de xuño reunímonos a xunta directiva.

- REUNIÓN DIRECCIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA: reunímonos co director saínte do 
centro e o novo director e coa inspección educativa para solucionar o problema de 
dotación do centro.

- CONSELLO ESCOLAR: o día 17 asistimos a un consello escolar extraordinario.

- ASEMBLEA  XERAL  DE  SOCIOS:  o  17  de  xuño  reunímonos  todos  os  socios/as  en 
asemblea xeral.

- CONSELLO ESCOLAR: o día 29 asistimos a un consello escolar ordinario de peche de 
curso.
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A ANPA quere agradecer a colaboración e apoio e todas as familias xa que grazas a ese 
apoio, aimámonos a seguir traballando polos intereses do noso alumnado e conseguir unha 
ensinanza de calidade. 
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