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Presidencia e Secretaría
Non querería empezar esta asemblea sen primeiro desexar que todos os que integramos esta

Asociación así como os familiares, achegados e amigos estean ben. Este ano vímonos todos os

integrantes desta  anpa inmersos no mal  soño do chamado COVID-19,  unha enfermidade que

minguou en gran medida a capacidade organizativa da propia asociación, impedíndonos organizar

eventos  polo  continuo  cambio  de  medidas  restritivas  nas  que  nos  fomos  vendo  envoltos,

actividades como desenvolvemos todos os anos con juntanzas e excursións ou os cursos e charlas

como se foi organizado con regularidade ao longo da súa vida escolar. 

SECRETARÍA

Estimadas familias socias, este ano debido ás circunstancias marcadas pola pandemia a asemblea

xeral da ANPA viuse atrasada, pero a día de hoxe podemos realizar un balance do que foi un ano

marcado para todos nas nosas vidas.

A ANPA quixo estar sempre presente para axudar no que as circunstancias permitían e colaborar

tanto co concello como no colexio na medida do posible.

Os datos a reflectir deste ano na ANPA, é unha diminución no número de socios, partiamos en

decembro do 2019 con 260 socios e a día de hoxe somos 244 familias socias. Déronse de baixa 28

familias e de alta 11 familias a día de hoxe.

Mantense a cota anual de 20 euros e este ano debido ás dificultades marcadas polo Covid19

decidiuse polo momento non manter as actividades extraescolares.

Debido á  nova normalidade vímonos obrigados a  envorcarnos máis  en  redes sociais  e  tentar

axilizar cos nosos socios todo de forma telemática, aínda así, tendo en conta a nosa caixa de

correos para os socios que non dispoñan de facilidade nestes medios.

Durante  o  curso  2019-2020  a  directiva  da  ANPA  reuniuse  en  catro  ocasiones,  todas  elas

documentadas coas súas respectivas actas, a última datada o 19 de febreiro antes de decretarse o

estado de alarma.

Ao longo deste tempo tomáronse decisións todas elas coa súa correspondente votación aprobada

pola directiva da ANPA.



Pág. 4 ANPA CASTRO BAXOI  

Este ano máis que nunca se mantivo unha relación moi estreita tanto co concello como co colexio

para poder solucionar problemas do centro que levaban moito tempo pendentes como a reforma do

comedor entre outras.

A pesar de ser un ano no que decidimos prescindir das actividades extraescolares, o servizo de

mañanceiros e comedor foi todo un reto para poder axudar ás familias a conciliar con todas as

dificultades que leva este curso.

Ademais, este ano a ANPA envorcouse con axudar ao centro en todas as medidas necesarias para

adaptar o centro aos novos protocolos, e colaboramos desde o primeiro momento para que os

nosos fillos puidesen volver ao colexio nas mellores condicións posibles ao noso alcance. Isto foi

posible  a  unha  comunicación  directa  co  director  para  facernos  chegar  en  todo  momento  as

necesidades e decisións que este ano nos presentaba.

Memoria de Web y RRSS

1. PÁXINA WEB

O funcionamento da web está activo, foi creada baixo a plataforma de WordPress, un formato
tipo blogue, a cal contén páxinas fixas cos distintos servizos que ofrece este ANPA. É un sitio
web multilingüe: castelán e galego, para así facilitar ao usuario ou visitante elixir o idioma que
máis lle conveña.  

Mantense a  Dinahosting como empresa que aloxa o dominio da web.

2. REDES SOCIAIS

2.A.  TWITTER

Actualmente temos 46 Seguidores 

• Seguidos: 54

• Tweets (Publicacións): 348

• Impresións de Tweets (número de veces que os usuarios ven un tweet en
Twitter) 3798 máis dun 50% con respecto ao curso pasado.

•  Interaccións  con   Tweets  (número  total  de  veces  que  un  usuario
interactuou      cun Tweet) 182 veces. Unhas 98,1%
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• Visitas ao perfil 162 veces. Un 50% máis o curso pasado

• Gústanme: 34

• Retweets: 25

2.B. INSTAGRAM

Creouse o perfil no curso 2018/2019, o cal tivo gran aceptación entre os nosos seguidores. A
continuación detállase:

• Publicacións: 139.  71 publicacións máis con respecto ao curso pasado

• Seguidores: 231.      72 seguidores máis que o curso pasado 

• Interaccións co contido: 70 un 13,4% máis con respecto ao curso pasado.

• Alcance de contas: 136, un 4% máis con respecto ao curso pasado.

• Visitas ao perfil: 80 

• Alcance das publicacións: 1.407. Obtivo un alcance de 1.293 máis con 
respecto ao curso pasado

• Impresións: 2.783.   2.331 impresións máis con respecto ao curso pasado

• Audiencia: 73% mulleres e 27% homes

2.C. ESTADO DO  WHATSAAP: 

• Número de Publicacións: 71. Cada publicación obtivo entre 45 e 50 visitas

2.D. FACEBOOK

Actualmente contamos cunha audiencia de: 

•  Seguidores  528  (53  máis  que  o  curso  pasado).  Dentro  dos  nosos
seguidores un 74% son Mujeres e un 26% son homes

• Gústame da páxina: 454 (52 máis que o curso pasado)

• Visitas á páxina: 469 (247 máis que o curso pasado)

• Interaccións coa páxina: 1.668

• Alcance da Páxina: 6.249 (4.579 máis que o curso pasado) 
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 En  canto  ás  Impresións,  Interaccións  e  Alcance  das  Publicacións
temos:
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Pág. 8 ANPA CASTRO BAXOI  

                       



Pág. 9 ANPA CASTRO BAXOI  

                      



Pág. 10 ANPA CASTRO BAXOI  

                    



Pág. 11 ANPA CASTRO BAXOI  
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Contido

Principais ingresos e gastos do exercicio

Subvencións presentadas no exercicio 2019-2020

SALDO A 31/10/2020: 25.315,03€
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Ingresos ordinarios e extraordinarios da 
asociación 
1.- INGRESOS ORDINARIOS 

Os ingresos  ordinarios  da  nosa  asociación  corresponden  as  aportacións

anuais que en forma de cota fan as nosas familias socias, ascendendo o

importe da mesma a 20,00€ por familia.

De igual modo, existen familias que non sendo socias, utilizan os servizos

que organiza á asociación, para o cal ingresan en concepto de matricula a

cantidade de 18,00€ por cada actividade que utilizan.

INGRESOS ORDINARIOS
COTAS E MATRICULAS 
CURSO 2019-2020

5.442,00€

2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS

A nosa asociación, co obxecto de buscar máis recursos económicos para

poder realizar o seu proxecto socioeducativo, presenta varias subvencións

ante  os  distintos  organismos  públicos  que  ás  convocan  de  forma anual;

Xunta  de  Galicia,  Diputación  Provincial  da  Coruña  e  Concello  de  Miño,

respectivamente, tengo a gran sorte de que as mesmas foron concedidas,

tanto no exercicio 2019-2020, como no exercicio 2020-2021.

Pasamos a continuación a detallar de forma indiviualizada as subvencións e

os importes concedidos por cada organismo, aboadas no exercicio 2019-

2020.

ORGANISMO NOME DA 
SUBVENCIÓN

DATA DO 
INGRESO

IMPORTE 
ABONADO

XUNTA DE GALICIA SUBV. SI449B

VIOLENCIA DE 
XENERO (CURSO 
2018-2019)

14/11/2019

27/12/2019

500,00€

CONCELLO DE MIÑO SUBVENCIÓN PARA 
ASOCIACIONES

21/12/2019 1.600,00€

DIPUTACIÓN DA 
CORUÑA

SUBV. F0203/2019

ACTIVIDADES 

13/12/2019 2.338,64€
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CULTURALES

DIPUTACIÓN DA 
CORUÑA

SUBV. F0204/2019 
INVESTIMENTOS

15/10/2019 2.008,88€

XUNTA DE GALICIA AXUDAS A XESTIÓN 
DO SERVIZO DE 
COMEDOR

12/11/2019 3.522,24€

XUNTA DE GALICIA SUBV. SI449B

VIOLENCIA DE 
XÉNERO (CURSO 
2019-2020)

2.226,83€

PRINCIPAIS GASTOS 
Neste apartado faremos un breve resumo dos gastos máis importantes da

asociación,  necesarios  para  o  seu  correcto  funcionamento  e  o

desenvolvemento do seu proxecto socioeducativo.

DESCRIPCIÓN DO GASTO IMPORTE TOTAL DO GASTO NO 
EXERCICIO 2019-2020

LÍNEA TELEFÓNICA DA ASOCIACIÓN 228,00€

MONITORADO PARA CONCILIACIÓN DAS
REUNIÓNS E DIFERENTES CURSOS E 
EVENTOS DESENVOLTOS POLA 
ASOCIACIÓN

397,10€

ASESORAMENTO FISCAL E CONTABLE 144,88€

IMPOSTOS DE OBRIGADA 
PRESENTACIÓN POLA ASOCIACIÓN

18,00€

TASAS E PREZOS PÚBLICOS 7,74€

PRIMAS DE SEGURO 769,97€

COTA ANUAL DA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE AMPAS

100,00€

RENOVACIÓN DOMINIO INTERNET 109,90€

RENOVACIÓN ANTIVIRUS DOS 
DISTINTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 
QUE POSUE A ASOCIACIÓN 

45,46€

MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS E 
CARTELERIA EMPREGADOS PARA A 
CORRECTA E CONSTANTE 
COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

284,81€
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Ademáis no exercicio 2019-2020 a asociación realizou os seguintes 

investimentos, co obxecto de poder levar a cabo o seu proxecto 

socioeducativo anual. 

Inda  que  o  noso  proxecto  para  o  curso  2019-2020  incluía  moitas  máis

actividades, éstas non puideron levarse a cabo por mor da pandemia da

COVID19, que obrigou ao peche do colexio o 13 marzo de 2020, e posterior

confinamento domiciliario. Sen embargo, e a través do presente balance,

queremos deixar constancia dende a nosa Xunta Directiva de que en canto a

situación  sanitaria  nolo  permita  iremos  realizando  as  actividades  que

tiñamos previstas, para que os nosos peqenos poidan aprender, socializar e

o máis importante disfrurar das mesmas; ben sexa de forma presencial ou

vía online.

A continuación, indicamos os gastos,

1.-  IMPRESORA  MULTIFUNCIÓN  PARA  COMISIÓN  DE  TESOURERIA:

185,69€ (Gasto que se subvenciona a través da subvención que concedeu o

Concello de Miño á asociación).

2.- CONCERTO DIDÁCTICO DE SAMAIN, realizado en outubro de 2019:

1.028,50€ (Gasto que se subvenciona a través da subvención que concedeu

a Deputación da Coruña á asociación).

3.-  MERENDAS  DESTINADAS  AOS  PEQUENOS  NOS  DIFERENTES

EVENTOS QUE REALIZA A ASOCIACIÓN: 86,16€

4.-  VIDIOPORTEIRO  INTERIOR  COLOCADO  NA  ZONA  INTERIOR  DA

PORTA SITA NA ENTRADA DO COLEXIO: 304,84€.

5.- SILLAS ERGONÓMICAS PARA A AULA DE COMEDOR, DESTINADAS

A  REALIZACIÓN  DAS  DISTINTAS  ACTIVIDADES  REALIZADAS  POLA

ASOCIACIÓN: 789,89€

6.- OBRADOIRO DE NADAL: 423,50€

7.-  OBRADOIRO  –  CHARLAS  –  MURAL  PARA  CONMEMORAR  A

MEMORIA  E  FIGURA  DE  DONA  CONCEPCIÓN  ARENAL:  1.231,00€



Pág. 17 ANPA CASTRO BAXOI  

(Gasto subvencionable a través da subvención concedida á asociación pola

Xunta de Galicia).

8.- COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCIÓN CONTRA A PANDEMIA DA

COVID, E DOADO AS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE.: 366,91€

De igual modo, no comenzo do curso 2020-2021 a nosa asociación mercou

diverso material  de prevención frente a pandemia da COVID19, para ser

empregado  no  centro  educativo,  ademáis  de  participar  a  nosa  Xunta

Directiva de maneira activa, na preparación das instalacións para o comenzo

do  curso  académico  e  a  súa  adaptación  ós  protocolos  educativos

obrigatorios,  poñéndose  en  todo  momento  a  disposición  da  dirección  do

mesmo  para  o  que  fose  necesario.  (COMPRA  DE  TERMOMETROS

DIXITAIS E ELEMENTOS DE SINALIZACIÓN PARA O CHAN DO RECINTO

ESCOLAR,  PERO ESTES  GASTOS  FORON  REALIZADOS  NO CURSO

ACADÉMICO 2020-2021, POLO QUE NOS RECOLLEREMOS AQUÍ O SEU

IMPORTE).

Por último esta comisión de tesourería, non pode deixar pasar o presente

documento, sen facer especial mención o traballo e dedicación que toda a

Xunta Directiva fixo ó longo deste dífícil e accidentado curso académico; ó

gran  traballo  e  predisposición  de  todo  o  equipo  educativo  do  centro;  a

inestimable  axuda  do  Concello  de  Miño  para  coordinar  en  conxunto

diferentes medidas e actividades, tanto á corporación, como os empregados

do mesmo, sempre dispostos a implicarse e axudar; o supermercado Eroski

Miño (polas súas constantes doazóns, totalmente desinteresadas), e o resto

de asociacións do concello coas que inda que neste curso non foi posible

colaborar demasiado, en canto todo pase de seguro que voltaremos a facer

cousas moi interesantes por e para os nosos pequenos e familias.
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Subvencións presentadas no exercicio 2019-2020.

Neste apartado faremos un breve resumo das subvencións que foron 

presentadas neste exercicio.

SUBVENCIÓN SI449B DA XUNTA DE GALICIA DESTINADA A 

FINANCIAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E 

DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. 

1. Concedida de maneria definitiva.

2. Importe total concedido: 2.969,10€, dos cales 2.226,83€ xa 

foron abonados en conta.

3. O total das accións formativas contidas na memoria deberán 

realizarse antes do día 30 de novembro, e xustificarase a 

mesma antes do 10 de decembro.

SUBVENCIÓN ED601A DA XUNTA DE GALICIA DESTINADA A 

COFINANCIACIÓN DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR 

XESTIONADOS POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DO 

ALUMNADO DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS.

1. Concedida de maneira definitiva. 

2. Importe total concedido: 4.251,21€ aboados na conta da 

asociación o dazaoito de novembro do 2020.

SUBVENCIÓN FO203/2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 

CORUÑA DESTIANDA A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 

PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 

2020.

1. Concedida de maneira definitiva.

2. Importe total concedido: 3.991,89€, pendentes de ser 

abonados na nosa conta, ata que se xustifiquen os gastos.

3. Dado a  situación motivada pola pandemia do COVID, a día de 

hoxe non se puideron realizar as actividades previstas, polo cal

seguramente non se poida xustificar a presente subvención.

SUBVENCIÓN F0204/2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 

CORUÑA DESTINADA A REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS 



Pág. 19 ANPA CASTRO BAXOI  

CULTURAIS REALIZADOS DURANTE O ANO 2020 POLAS 

ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO.

1. Concedida de maneira definitiva.

2. Importe total concedido: 1.820,11€, pendentes de ser 

abonados na conta da asociación, ata a xustificación dos 

gastos realizados.

SUBVENCIÓN DO ANO 2019 DO CONCELLO DE MIÑO DESTINADA 

A SUBVENCIONAR OS GASTOS REALIZADOS POLAS 

ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO.

1. Concedida de maneira definitiva.

2. Importe total concedido: 2.000,00€, a día de hoxe totalmente 

ingresado na conta da asoción.

MEMORIA SERVIZOS DE CONCICILIACI  ÓN.  

Os servizos de conciliación do CPI Castro Baxoi son xestionados por esta ANPA, temos un

servizo de Madrugadores e un servizo de Comedor, ambos ofrecidos por empresas privadas e

fóra do colexio.

MADRUGADORES:

Este servizo ofrécese na aula habilitada para tal efecto na planta baixa do colexio, de 7:30 a

9:00  horas,  nas  modalidades fixas  e  esporádicas e  coa posibilidade  de facelo  con  ou  sen

almorzo . Alicerce Eventos S.L é a empresa que prestou o servizo durante o curso 2019-2020

con 2 monitores. No curso 2020-2021, o servizo é prestado pola empresa Jardanay cos mesmos

monitores.

Durante o curso 2019/2020, o número medio de usuarios do servizo foi de 35, 23 en modo fixo e

12 esporádicos.

O menú mantívose como no curso 2018-2019 e a nova empresa Jardanay para o curso 2020-

2021 tamén o mantivo.

Debido á situación de pandemia COVID-19, o servizo de madrugadores suspendeuse xunto ao

peche da escola. O curso 2020-2021 retomouse baixo os criterios establecidos no protocolo

elaborado pola empresa xestora e aprobado pola ANPA e a dirección do centro.
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COMEDOR:

Este servizo ofrécese na aula habilitada para tal efecto na planta baixa do colexio, de 13:50 a

16:00; nas modalidades fixas, descontinuas e esporádicas. Jardanay é a empresa que presta

este servizo e para iso conta con cinco monitores.

Durante o curso 2019/2020, o número medio de usuarios do comedor foi:

-Modo fixo: 29 usuarios

-Modo fixo- 4d / s descontinuos: 15 usuarios

-Modo fixo- 3d / s descontinuos: 20 usuarios

-Modo fixo- 2d / s descontinuos: 19 usuarios

-Modo fixo- 1d / s descontinuo: 3 usuarios

-Esporádico: 5 usuarios

Debido á situación de pandemia polo COVID-19, o servizo de comedor suspendeuse xunto
ao peche da escola. No curso 2020-2021 retomouse baixo os criterios establecidos no protocolo
elaborado pola empresa xestora e aprobado pola ANPA e a dirección do centro.

Con motivo do inicio do novo curso 2020-2021 e ante a situación de pandemia polo COVID-
19, traballamos coa empresa xestora para retomar o servizo de comedor, para iso lévanse a
cabo diferentes accións, entre elas:

- Ampliación do servizo a 3 quendas de comida de 13:15 a 16:00.

• Infantil (mantendo grupos de convivencia estables)

• Primeiro ciclo de primaria

• Segundo ciclo de primaria e secundaria.

-  Servizo Jardanay na casa (é unha modalidade de comida para levar a
través da cal o neno ou nena sairá do colexio levando unha bolsa co menú
empaquetado. A hora de entrega desta modalidade é de 13:30 a 14:30)

A compañía Jardanay ofrece un chocolate gratuíto despois do desfile de Entroido. No novo
curso 2020-2021, tamén distribúe porta-máscaras de plástico aos usuarios do comedor.

A  principios  do  curso  2020-2021,  a  empresa  Jardanay  despide  un  monitor  substituto  por
incumprimento do protocolo da empresa.

NOVO COMEDOR:
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Debido  á  necesidade  de  ampliar  ou  recolocar  o  comedor  debido  ao  incremento  anual  de
usuarios  no  servizo,  solicitouse  en  diferentes  ocasións  o  espazo  para  o  Auditorio  (obra
paralizada dende hai anos) para a súa situación.

Este ano, tras moita insistencia, a dirección do centro aceptou a súa petición ao departamento.
A mediados do ano, notifícase verbalmente á ANPA que os traballos de ampliación do comedor
levaranse a cabo empregando o espazo para o Auditorio. En xuño e á vista da necesidade de
espazo debido á situación de pandemia, insistimos en comezar os traballos sen obter resposta.
En xullo, e despois de falar directamente coa persoa responsable da Consellería, infórmannos
de que os traballos comezarán de inmediato. A finais de agosto comeza o traballo e despois de
2 semanas de traballo (na semana do comezo do curso) detense sen comunicación previa.
Despois de poñerse en contacto co Concello, informáronnos de que a Consellería paralizou a
obra por  falta  de orzamento para acometer  algúns dos requirimentos estruturais  necesarios
(concretamente; a extracción e rexeneración do aire) ademais de non ter a licenza necesaria
para a realización do traballo.

Neste momento, a partir do 12/09/2020, o traballo segue paralizado e a situación no comedor é
peor  que  antes,  debido  á  presenza  dunha  partición  na  zona  de  office  (o  que  dificulta  o
movemento de persoal e a distribución de alimentos) e a presenza dunha placa de xeso que
cubre o burato feito para a comunicación do novo comedor co office.

Este tema tratarase na reunión anual da ANPA para avaliar os pasos a seguir.

INVESTIMENTOS:

Co noso espírito de mellorar as condicións nas que se prestan estes servizos, no curso 2019-
2020 compráronse 15 cadeiras para favorecer a comodidade dos nenos maiores.

Con este  investimento  e xunto  cos realizados nos dous cursos anteriores,  renováronse os
mobles de cadeiras e mesas no comedor.

Compra dun aparello TV box para facilitar a visualización de contido infantil na TV do comedor.
Debido á situación de pandemia COVI-19, no servizo de madrugadores é necesario optar por este
tipo de entretemento.

Reacondicionamento  do  corredor  anexo  ao  comedor  e  colocación  de  percheiros  para  os
usuarios do comedor. Esta zona estaba ocupada con mobiliario e material non escolar. Non se
precisou mercar os percheiros xa que os do centro foron reutilizados.

COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES

No seguinte  cadro, expoñense  as actividades extraescolares que se ofertaron no curso 
2019/2020:

       
ACTIVIDADE

           DÍAS / 
HORARIO

IDADES PREZO/
MES

  LUGAR
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 XADREZ Luns e Mércores, de 
17:00 a 18:00 horas

 A partir de
6 anos

     16 €/
mes

COLEXIO

COCIÑA 
DIVERTIDA

Luns, de 16:00 a 17:00 
horas

 A partir de
3 anos

     18 €/
mes

COLEXIO

 IUDO Martes e/ou Xoves 
16:00 a 17:00 horas

Infantil e 
Primaria

1 día- 10
€/mes

COLEXIO

2 días- 
15€/mes

COLEXIO

BAILE 
MODERNO/ZU
MBA

Martes, de 17:00 a 
18:00 horas

A partir de 
3 anos

      10€/
mes

COLEXIO

MÚSICA E 
MOVEMENTO

Martes, de 16:00 a 
17:00 horas

  De 3 a 11
anos

      16€/
mes

COLEXIO

      
ATLETISMO

Mércores de 16:00 a 
17:00 horas

  De 5 a 11
anos

      10 €/
mes

PABILLÓ
N 
MUNICIP
AL

ARTES 
PLÁSTICAS

Xoves, de 16:00 a 18:00
horas

  De 6 a 11
anos

      15 €/
mes

COLEXIO

NENOS 
FELICES

Xoves, de 16:00 a 17:00
horas

  De 3 a 11
anos

      22 €/
mes

COLEXIO

BALONCESTO Venres, de 16:00 a 17: 
00 horas

De 6 a 16 
anos

      10 €/
mes

PABILLÓ
N 
MUNICIP
AL

NON  LOGRAMOS 
ABRIR ACTIVIDADE:

BALLET Luns de 16:00  a 17:00 
horas

De 5 a 11 
anos

10,00 €/
mes

COLEXIO

GUITARRA Mércores de 16:00 a 
17:00 horas 

De 6 a 11 
anos

11,00 €/
mes

COLEXIO

TENIS Mércores de 17:00 a 
18:00 horas 

Primaria e 
Secundaria

20,00 €/
mes

PABILLO
N
MUNICIP
AL

MULTIDEPORT
E

Venres de 17:00 a 18 
horas

Infantil e
Primaria

18,00     
€/mes

PABILLÓ
N 
MUNICIP
AL

-A actividade de “Combo Musical”, foi xestionada pola ANPA, e impartida de 
maneira gratuita por un profesor do colexio cun total de 8 alumnos.
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-O resto das actividades foron xestionadas a través da empresa “Xogos da 
amizade” coa seguinte participación por actividade:

COCIÑA 42 acabou con 22
IUDO 37 acabou con 31
BAILE MODERNO 24 acabou con 17
ARTES PLASTICAS 13
MÚSICA E MOVEMENTO 15 acabou con 10
ATLETISMO 29 acabou con 27
BALONCESTO 15 acabou con 12
NENOS FELICES 6
XADREZ 13 acabou con 12

Das actividades propostas, non se formou grupo, por falta de inscricións nas seguintes 
actividades: BALLET, MULTIDEPORTE, TENIS e GUITARRA.

Organizamos e fomentamos a participación en actividades culturais e gratuítas para os nosos 
socios como:

• Samaín: 10 de Novembro de 2019, no pabillón municipal, con merenda 
para os asistentes, onde se realizaron  diversos talleres  con temática da 
cultura do Samaín, dirixida por “La Guagua”.

• Miñoprevención en violencia de xénero e promoción da igualdade: 23 de 
Novembro de 2019 de 10 a 13 horas no local social de Loios. Realizaronse 
os seguintes obradoiros: psicoloxía, dereito, inxeniería informática e defensa
persoal, todos eles relacionados coa temática de violencia de xénero e 
promoción da igualdade.

• Recollida de xoguetes: colaboramos co Colexio María Inmaculada de 
Bañobre nunha recollida de xoguetes. A recollida realizouse dende o 2 ao 9 
de decembro de 2019. 

• Taller manualidades do Nadal: 26 de Decembro de 2019 no centro de lecer
Parchís, de 17 ás 20horas.

• Grafiti  homenaxe Concepción Arenal: 10 de marzo de 2020 de 16 a 18 
horas no patio do colexio.  Co gaio do día internacional da muller os nenos 
de a partir de 3º de primaria realizaron un grafiti nunha parede do colexio, 
ademais os mais pequenos realizaronun  mural de debuxo con esa temática.
A empresa que dirixiu a actividade foi “Galicia Eventos e Ocio”.



Pág. 24 ANPA CASTRO BAXOI  

• Contacontos sobre igualdade: sábado 21 e domingo 22 de Novembro do 
2020, debido á alerta sanitaria decidimos realizalo de forma online, envioise 
un enlace a todalas persoas que o solicitaron. O contacontos foi a cargo de 
“Caxoto”:

• Charla coloquio sobre igualdade: semana do 23 ao 27 de Novembro de 
2020. Este obradoiro foi dirixido ós alumnos da ESO e realizouse nas clases 
en horario escolar. Duas mulleres que se abriron paso nun mundo de homes
tiveron unha charla coloquio online en directo cos alumnos, estas duas 
mulleres foron Marta Fierro ( Emedj) e Miriam Ríos (Capitana do Deportivo 
da Coruña)

Renovacions, ceses e nomeamento dos cargos da xunta directiva.

MEMBROS SAÍNTES:

1. Patricia Rodriguez Rodriguez (Secretaria)

2. Ana Isabel Candón Martín (presentou renuncia o 13 de Maio de 2019)

3. Esther Vilariño Gonzalez 

4. Esther de Andrés Collazo

COMPOSICIÓN DA NOVA XUNTA DIRECTIVA:

Presidente: Luis A. Fernández Pérez

Vicepresidenta: Lorena Blanco Casas

Secretario: Pablo Gomez Fernandez

Tesorera: María José Gómez Fernández

Vogal: Ana María Rodríguez Méndez

Vogal: Daniela Gaiteiro Vila

Vogal: Mari Carmen Cambeiro Quintans

Vogal: Rosalina del Rio Quintillán

Vogal : 

Apróbase a nova Xunta Directiva por unanimidade.
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6. Rolda de Intervencións, rogos, suxestions e preguntas.

Nesta Xunta e aproveitando o acompañamento de parte dos seus socios realizáronse as seguintes votacións: 

1. Compra de Series ou Películas (Educativas) para o comedor (Resultado SE, maioría absoluta)

2. A Subvención concedida a este ANPA como xestor dun servizo de comedor fose dedicada a este fin e para o 

futuro comedor e non como se venia facendo estes anos consistente en devolver en parte proporcional a cada 

familia. (Resultado SE, maioría absoluta)

3. Que se chegue onde téñase que chegar, mesmo a mobilizacións ata que se consiga a ampliación do comedor, 

fronte ás distintas administracións que o paralizaron. (Resultado SE, maioría Absoluta)

Unha das persoa que asistiu incidiu en que prefería que nos servizos de madrugadores non se puxesen series ou 

películas de forma habitual, explicóuselle por parte desta xunta directiva que unicamente faise uso destas películas 

cando as condicións meteorolóxicas ou imperativo vísense as monitoras na obrigación de apoiarse nelas. 

Sen máis asuntos a tratar, levántase a sesión no lugar e día indicados no encabezamento, sendo as 20:00 horas.

A Secretaria A presidenta

Patricia Rodríguez Luis Ángel Fernández
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