
Curso 2015-2016 Acta nº 2

Convocados en reunión extraordinaria o día  23 de novembro ás 17:00 horas, coa 
seguinte orde do día: 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da última Asemblea. 

2. Información proceso adxudicación catering do comedor. 

3. Novidades relevantes en relación ás infraestructuras do colexio: ampliación 

comedor, zona de xogos, areeiro e edificio infantil. 

4. Información referente á construcción do novo CEIP 

5. Rogos e preguntas

1. LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE DA ÚLTIMA  ASAMBLEA

A secretaria procede á lectura da acta anterior, sendo aprobada por unanimidade.

2. INFORMACIÓN PROCESO ADXUDICACIÓN CATERING COMEDOR

O presidente informa que se está a xestionar con FEDAPA unha visita á cociña de 
Serunión en Bergondo na que nos informaran de toda a cadea de producción e 
procesado da comida ate ser servida nos colexios.

Infórmase de que tivo lugar unha reunión co Xefe Territorial, FEDAPA, a presidenta da 
ANPA de Potofaro e o presidente da ANPA Vilaboa, nesta reunión falase do seguinte:

- A empresa Serunión dará ó servizo ate polo menos o mes de xaneiro. Despois a 
Xunta sacará o concurso, en principio co mesmo pliego de condicións.

- Que fixemos as seguintes suxerencias de cara ó inminente concurso: 

- menos peso o prezo

- incluir criterios de calidade obxectivos como a cercanía das cociña

- que ós pais poidan acceder dalgunha forma a supervisión do que comen os 
seus fillos

- que para os colexios de Culleredo e incluso de Cambre, se analice a 
viabilidade dun modelo basado nas cociñas e instalación da Laboral



3. NOVIDADES RELEVANTE EN RELACIÓN ÁS INFRAESTRUCTURAS DO 
COLEXIO

- Zona de areeiro e de xogos: o presidente explica que tras sucesivas consultas polo 
tema do areeiro entre outras peticións ó Concello, a proposta que van facer é a da 
Renovación do parque infantil por 30.111,89 € e o saneamento no colexio por 
22.207,86 €.

- Edificio de infantil: na reunión se informa de que existe un problema de 
climatización no edificio de infantil, e que tras manter unha reunión co BNG de 
Culleredo, este incluirá unha enmenda sobre os orzamentos da Xunta para que se 
millore.

- Comedor: o presidente informa que despois de moitos esforzos conseguiuse un 
compromiso de ampliación do comedor para Semana Santa.

4. INFORMACIÓN REFERENTE Á CONSTRUCCIÓN DO NOVO CEIP

Dende o ANPA informamos que a construcción do novo CEIP non debe retrasarse 
máis e que é necesario a movilizarse empezando coa recollida de firmas, o obxectivo 
é conseguir que o centro se faga nun ano e non en 3 como teñen pensado.

5. ROGOS E PREGUNTAS

Trasladamos a nosa preocupación polo número de socios que temos, representanso a 
menos das familias do colexio (un 46%) e preguntamos se alguén sabe as posibles 
causas e solucións. Algúns dos socios indican que quizais deba existir una cuota máis 
baixa para familias que non poden asumir os 20€ anuais.
Aportamos datos comparativos con outras ANPAS da zona, onde a cuota é mayor e 
non inclúe o seguro de accidentes nas extraescolares.

Avisamos tamén que os reis magos pasarán polo noso colexio e necesitamos 
voluntarios para darlle unha calurosa benvida.

Sen mais temas que tratar se levanta a reunión ás 18:45h do 23 de novembro.


