
 
 
Curso 2016-2017 Acta nº 4 

Convocados en reunión ordinaria o día 19 de xuño de 2017 ás 16:00 horas en primeira 

convocatoria, coa seguinte orde do día:  

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

2. Estado de contas 

3. Renovación da directiva da ANPA para o curso 2017/2018 

4. Rogos e preguntas 

ASISTENTES (20) 

AMENEIROS PICOS, CRISTINA 

BARBEITO FERNANDEZ, ESTER 

ESPIN CAMPELO, MÓNICA 

FERNANDEZ LOPEZ, PABLO 

FUENTES MARTÍNEZ, SHEILA 

GARCÍA FERNÁNDEZ, MÓNICA 

GARCÍA GIL, MARCOS 

IGLESIAS BARBEITO, CELIA 

INSUELA PINERO, ILDUARA 

LOPEZ PEREZ, SARA 

MARIÑAS ARIAS, DIANA 

ROMERO BARRAL, MONTSERRAT 

SANTOS VEGA, VERÓNICA 

SAQUES NEIRA, Mª JOSÉ 

SUAREZ FABREGAS, GRACIELA 

TAIBO LOPEZ, VICTOR 

 

DIRECTIVA 

FERREIRO PONTE, XABIER 

FILGUEIRAS CASTRO, MÓNICA 

INSUA INSUA, CRISTINA 

SANCHEZ PAREDES, VERÓNICA 

 

 



 
 
Disculpan a súa ausencia:  

RUBIÑOS MUÑIZ, BEATRIZ 

BOTANA FRANCO,  ARANTZA 

VALCÁRCEL LOSADA, ANA 

 

1. LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE DA ÚLTIMA  ASAMBLEA 

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

detalla a última parte da acta respecto á votación da asamblea anterior, onde se 

lembra que o confirmarse unha nova directiva para o curso que ven, o acordado 

referente ás contas está aprobado igualmente, pero sen a urxencia de aplicar o que 

había para este mes, quedando a marxe para lévalo a cabo ampliada ate o final de 

ano 31/12/2017, data na que remata o exercicio contable a presentar en Facenda. 

2. ESTADO DE CONTAS 

Se repartiron e comentaron os movementos da conta da ANPA e da conta de 
INFANTIL.  
 

3. RENOVACIÓN DA DIRECTIVA DA ANPA PARA O CURSO 2017/2018 

Apróbanse por unanimidade os novos cargos e o procedemento para deixar renovada 

a directiva dende a data 1 de xullo de 2017, data na que os novos cargos da directiva 

serán: 

 

4. ROGOS E PREGUNTAS 

A futura directiva anuncia que tras revisar coa actual directiva o remanente na conta de 

infantil, procederase no curso que ven a levar a cabo o que se viu comentando nas 

últimas asambleas, e se baixará a cuota de infantil de 50 a 40 euros.  



 
 
Nese aspecto, tamén se aproveita o apartado de rogos e preguntas para que Ana 

Naya, da empresa que xestiona a través de ANPA os almorzos, interveña para 

comentar unha proposta para axudar á futura directiva no curso que ven. Dita 

proposta, como a exposta por Axiña na asamblea anterior, será trasladada á futura 

directiva para analizalas de cara ó curso que ven.  

Por último, ó ser a última asamblea do curso coa actual directiva, faise un breve 
repaso neste apartado sobre algúns puntos pendentes que veu xestionando: 
 

1. Tras pedilo varios país e nais, e insistir no Consello Escolar sobre a necesidade 
te dispor no noso centro dunha App móvil na que recibir información directa do 
centro, esta petición foi aprobada e será posta en marcha no curso que ven. A 
App que se usará será a do proxecto Avalar, e se informará delo no curso que 
ven 
 

2. A subvención concedida a ANPA pola Deputación da Coruña, cuxa cantidade 
foi xa publicada no BOP, está pendente de cobro, e ao cadrar no cambio de 
directiva, se comenta a comunicación que se fará , co asesoramente da 
FEDAPA, para non ter problemas administrativos coas firmas dixitais 
 

3. Se comenta sobre a subvención para a froita que se concedeu ó centro, que 
houbo un cambio de procedemento para o curso que ven, que se publicará 
xunto a esta acta no blogue da ANPA 
 

4. No referente ás accións levadas pola actual directiva respecto ás melloras 
demandadas en infraestructuras, unha vez conseguidas a ampliación do 
comedor coa nova oficina da ANPA, e a aprobación no Consello de 
Participación Cidadá do concello de Culleredo das reparacións das inundacións 
das entradas e das escaleiras de acceso ó centro pola parte de atrás, quedaba 
pendente o problema sobre a climatización do aulario de infantil. Neste punto 
comentouse na asamblea que foi novamente levado o tema polo ANPA ó 
Consello Escolar para presentar unha nova queixa, ante a cal o representante 
do Concello tomou nota para trasladar a queixa, e se aproveitou a súa 
presencia no Consello Escolar para visitiar xunto ó Director e o Presidente da 
ANPA, outras deficiencias atopadas para a súa reparación. Ademáis, ó ter esta 
ANPA pro primeira vez un representante no Consello Escolar Municipal, tamén 
se trasladou esta queixa, que constará en acta, ó inspector técnico, 
representante da Consellería de Educación en dito Consello Escolar Municipal, 
quen comunicou que a trasladaría para que os arquitectos da Consellería 
revisaran este problema no centro. Ate aquí se comentou o que se insistiu no 
problema, para finalmente anunciar que os representantes da actual directiva 
que seguirán no Consello Escolar, seguirán preguntando e insistindo neste 
tema durante o curso que ven.  

 
 
Sen mais temas que tratar, se levanta a reunión sendo as 17.20h do 19 de xuño. 


