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Presidencia 

Este ano, do mesmo xeito que o anterior non querería empezar esta asemblea sen dar as grazas 
en primeiro lugar todos os que se apuntaron a esta aventura de xestionar e administrar a 
asociación de nais e pais dun Colexio Público; desde o principio envorcáronse máis aló do que era 

necesario, xerando un trastorno para as súas familias. Neste ano iniciouse a Xunta Directiva cun total 
de 11 persoas, e por unhas cousas ou outras a finalizamos 8. 

 • 1 persoa en presidencia e membro do Consello Escolar 

 • 3 persoas en RRSS e Secretaría 

 • 1 persoa en tesourería 

 • 2 persoas en conciliación 

 • 1 persoa en Actividades extraescolares 

 Neste curso axudouse ao centro escolar a sinalizar os espazos con sinais de balizamento e tívose 
unha relación estreita co Órgano de goberno do mesmo, preocupándonos de todos as necesidades 
que tivese o centro e ofrecéndonos a prestar axuda sempre que fose preciso. 

Secretaría 

 

 
O ANPA durante este período esforzouse de excesivamente na complicada tarefa de xestionar e 
administrar unha asociación, nestes tempos tan difíciles, onde o acento en todo púxoo a pandemia 
que segue como un mal soño nas nosas vidas. 

 
Os datos para reflectir deste ano no ANPA, é un aumento no número de socios, partiamos en 246 
socios e a día de hoxe contamos con 276 familias socias.  

• Altas de novas familias 14 

 • Baixas 32 

 ◦ Por finalización de ciclo escolar 19 

 • Matrículas 1    

Neste ano mantívose a cota anual de 20 euros e mantívose a non realización de actividades 

extraescolares, como consecuencia da pandemia. Debido á nova normalidade vímonos obrigados a 

envorcarnos máis en redes sociais e tentar axilizar cos nosos socios todo de forma temática, aínda 

así, @teniendo en cuenta a nosa caixa de correos para os socios que non dispoñan de facilidade 

nestes medios.  

Durante o curso 2020-2021 a directiva do ANPA reuniuse en tres ocasiones, todas elas 

documentadas coas súas respectivas actas, a última datada o 18 de Maio. Ao longo deste tempo 

tomáronse decisións todas elas coa súa correspondente votación aprobada pola directiva do ANPA.  

Este ano do mesmo xeito que o anterior mantívose unha relación 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 día de hoxe séguese facendo) A pesar de ser un ano no que 
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decidimos prescindir das actividades extraescolares, o servizo de mañanceiros e comedor foi todo 

un reto para poder axudar ás familias para conciliar con todas as dificultades que conleva este 

curso.  

Ademais, este ano o 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 e no cal se fixo un gran investimento por parte 

desta asociación en canto á compra de material para ser usado nas aulas. 

 

 

 

 

WEB Y RRSS CURSO 2020/2021 

 

MEMORIA DE WEB E RRSS CURSO_2020/2021 
 

1. PÁXINA WEB  

O funcionamento da web está activo, foi creada baixo a plataforma de WordPress, un formato tipo 
blogue, a cal contén páxinasfixascos distintos servizos que ofrece este ANPA. É un sitio web 
multilingüe: castelán e galego, para así facilitar ao usuario elixir o idioma que máislleconveña.   
 
Mantense a  Dinahosting como empresa encargada do mantemento do aloxamento e o dominio da 
web. 
 
 

2. REDES SOCIAIS 

 

2.A. ESTADO DO WHATSAAP:  
 

 Número de Publicacións: 85 

Cada publicación obtivo entre 45 e 55 visitas 
 

 

2.B. FACEBOOK  
 

Na actualidade contamos cunha audiencia de:  
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 Seguidores 660 (132máis que o curso pasado). Dentro dos nosos seguidores un 73% son 
Mulleres e un 27% son Homes. 

 Gústame da páxina: 586 (132 máis que o curso pasado) 

 Alcance da Páxina (Reaccións, Comentarios e Nº de persoas que viron publicacións): 
8.481 (2.232máis que o curso pasado)  

 Contido Compartido: 259 veces. 

 Visitas ápáxina: A continuación detállase: 

SEPTEMBRO 20 184 

OUTUBRO 20 134 

NOVEMBRO 20 102 

DECEMBRO 20 178 

XANEIRO 21 74 

FEBREIRO 21 202 

MARZO 21 184 

ABRIL 21 151 

MAIO 21 215 

XUÑO 21 109 

 
 

 

En canto ás Impresións, Interaccións e Alcance das Publicacións temos: 

2.C. INSTAGRAM  
 

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

 Publicacións: 221 (82publicaciónsmáiscon respecto ao curso pasado). 

 Seguidores: 344 (103seguidores máIs que o curso pasado). 

 Interaccións co contido: 83  (10,8% máis con respecto ao curso pasado). 

 Insights das publicacións, a continuación detállase: 
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2.B. TWITTER  

Na actualidadetemos: 

 

 51 Seguidores  

 Seguidos: 59 

 Tweets (Publicacións): 414 

 Gústanme: 212 

 Retweets: 37 

 Impresións e Interaccións con  Tweets a continuación detállase: 

Nota: As estadísticas por publicación se entregaran a petición das familias socias 

 

 

 

Informe 
anual 

 

HP  
   
ANPA CASTRO BAXOI  

COLEXIO CPI CASTRO BAXOI.  

www.anpacastrobaxoi.gal 
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No presente estudo analizaremos o estado de contas do curso académico 2020-2021, no periodo 
comprendido dende o día un de setembro de 2020, ata o día trinta e un de agosto de 2021. 
Analizaranse os principais ingresos recibimos e gastos realizados no mencionado periodo, co 
obxecto de deixar unha visión o máis clara posible do estado das contas da nosa asociación. 
A nosa asociación, co obxecto de poder levar a cabo o seu proxecto socio-educativo, ademáis de 

organizar os servizos de mañanceiros, comedor e actividades extraescolares (necesarios para facilitar 
a conciliación laboral dos nosos socios), participa de modo activo en toda a actividade académica do 
centro escolar, apoiando a éste en todas as necesidades que precisa; pois entendemos que só 
traballando xuntos poderemos brindar os nosos pequenos e pequenas a mellor das educacións 
posibles.  
É a Educación das nosas crianzas o motor que nos move a traballar ano tras ano por e para eles, 
pois non podemos avanzar como sociedade se non garantimos a mellor das educacións para os 
nosos fillos; facendo este traballo, de maneira totalmente desentiresada, e có único obxectivo de 
formar parte activa na súa educación e no seu crecemento socio-afectivo. 
Contido 

Principais ingresos e gastos do exercicio 

Subvencións presentadas no exercicio 2020-2021 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 e curso 

SALDO A 31/10/2021:31.371,84€ 
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académico. 
De igual modo, existen familias que non sendo socias, utilizan os servizos de conciliación que 
organiza á asociación, para o cal ingresan en concepto de matricula a cantidade de 18,00€ por 
cada actividade que empregan (servizo de mañanceiros, comedor ou actividades extraescolares). 

 
 
 
 

 
2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
A nosa asociación, co obxecto de buscar máis recursos económicos para poder levar a cabo o seu 
proxecto, 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 foron concedidas todas elas, tanto no curso 2019-2020, como no curso 
2020-2021. 
Pasamos a continuación a relatar de forma indiviualizada as subvencións e os importes concedidos 
por cada organismo, aboadas no curso 2020-2021. 
ORGANISMO  NOME DA 

SUBVENCIÓN 
DATA DO 
INGRESO 

IMPORTE ABONADO 

XUNTA DE GALICIA SUBV. SI449B 
VIOLENCIA DE 
XENERO (2020) 
(ULTIMA PARTE) 

31/12/2020 
 

522,67€ 

CONCELLO DE MIÑO SUBVENCIÓN PARA 
ASOCIACIÓNS 
NOMINATIVA  
ANO 2019 
(ULTIMA PARTE) 

09/10/2020 400,00€ 

CONCELLO DE MIÑO SUBVENCIÓN PARA 
ASOCIACIONES 
NOMINATIVA ANO 
2020 
(PRIMERA PARTE) 

04/01/2021 1.600,00€ 

DIPUTACIÓN DA 
CORUÑA 

SUBV. F0204/2020 
INVESTIMENTOS 

01/06/2021 1.820,11€ 

XUNTA DE GALICIA AXUDAS A XESTIÓN 
DO SERVIZO DE 
COMEDOR (CURSO 
2019-2020) 

18/11/2020 4.251,21€ 

XUNTA DE GALICIA SUBV. SI449B 
VIOLENCIA DE 
XÉNERO (2021) 
(ANTICIPO) 

09/07/2021 2.246,25€ 

 
 

 Quixeramos mencionar neste apartado, que tamén se nos fora concedida pola Exclta 

Diputación da Coruña as subvencións correspondentes a Rede Cultura e a Subvención 

F0203/2020 para realización de actividades culturais, pero que por mor da pandemia da 

COVID-19, a correspondente a Rede Cultura foi cancelada pola propia Deputación; e por mor 

das restriccións existentes non puidemos levar a cabo as todas as actividades que tiñamos 

previstas ( o existir un estado de alarma e limitacións aos aforos que así o impedian). 

INGRESOS ORDINARIOS 
COTAS E MATRICULAS  
CURSO 2020-2021 

5.218,00€ 
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PRINCIPAIS GASTOS 

Neste apartado faremos un pequeno resumo dos gastos máis importantes da nosaasociación, 
necesarios para o seu correcto funcionamento e para o desenvolvemento do seuproxecto 
socioeducativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adem

áis no 
curso 
2020-

2021 a 
asocia
ciónre

alizou os seguintes investimentos e actuacións, coobxecto de poder levar a cabo o seuProxecto 
Socioeducativo anual, así como para prestar axuda económica ó centro escolar para mercar algunos 
dos materiais que eran precisos para o correcto funcionamento do mesmo. 
 
A continuación, indicamos os gastos, 
 
1.- TERMÓMETROS DIXITAIS DE FRONTE SEN CONTACTO PARA AS AULAS DO 
CENTROESCOLAR (NECESARIOS PARA A MEDICIÓN DA TEMPERATURA DOS ALUMNOS POR 
MOR DA CRISE SANITARIA DA COVID-19): 964,44€ (Gasto que foi subvencionado en parte a través 
da subvención que nos concedeu a ExcltaDeputación da Coruña no ano 2020). 
 
2.- MATERIAL PARA SINALIZACIÓN PARA O CHAN DO CENTRO ESCOLAR CO OBXECTO DE 
CUMPRIR OS PROTOCOLOS SANITARIOS ESIXIDOS POLA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 
DA XUNTA DE GALICIA: 487,17€ (Gasto que foisubvencionado en parte a través da subvención que 
concedeua ExcltaDeputación da Coruña no ano 2020). 
 
3.- MEDIDORES DE CO2 PARA COLOCAR NAS CLASES DO CENTRO ESCOLAR, E 
CONTROLAR A SALUBRIDADE DO AIRE NAS CLASES: 974,40€. (Gasto que será incluido na 
subvención da Deputación da Coruña do ano 2021), 
 
4.- PAR DE PATINS PARA FORMAR PARTE DO MATERIAL DEPORTIVO DO COLEXIO E PODER 
SER EMPRESADOS OS ALUMNOS QUE O PRECISEN:49,99€. 
 

DESCRIPCIÓN DO GASTO IMPORTE TOTAL DO GASTO NO 
EXERCICIO 2020-2021 

LÍNEA TELEFÓNICA DA ASOCIACIÓN 
(COMPAÑÍA TELEFÓNICA R) 

228,00€ 

 
ASESORAMENTO FISCAL E CONTABLE 
(ASESORÍA RUA XESTIÓN) 

 
198,73€ 

IMPOSTOS DE OBRIGADA 
PRESENTACIÓN POLA ASOCIACIÓN 

96,00€ 

PRIMAS DE SEGURO  
(COMPAÑÍA ALLIANZ SEGUROS) 

812,11€ 

COTA ANUAL DA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE AMPAS 

100,00€ 

RENOVACIÓN DOMINIO INTERNET 
(EMPRESA DINAHOSTING) 

109,90€ 

RENOVACIÓN ANTIVIRUS DOS 
DISTINTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 
QUE POSUE A ASOCIACIÓN  

59,99€ 

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

54,42€ 

COMPRA DE MERENDAS SAUDABLES 
PARA TER A DISPOSICIÓN DO CENTRO 
ESCOLAR EN CASO DE QUE OS 
PEQUENOS SE ESQUEZAN DE LEVALAS 
E NON SE VEXAN PRIVADOS DA MESMA 

58,68€ 
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5.- SERIES EDUCATIVAS PARA EMPREGAR NOS SERVIZO DE MAÑANCEIROS: 41,83€. (Por 
mor da pandemia os pequenos non poden interactuar en ditoservizo polo que se lles ofrece a 
posibilidade de poder entretersealgún días con estas series) 
 
6.- ORDENADORES PORTÁTILES PARA AS DISTINTAS COMISIÓNS QUE NON DISPOÑÍAN 

DOS MESMOS:1.683,00€; necesarios para poder realizar o correcto traballo de cada comisión. 
 
6.- CONTACONTOS DO XENIAL “CAXOTO”, REALIZADO DE MANEIRA ONLINE, NO MES DE 
NOVEMBRO, SOBRE A TEMÁTICA DE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA 
DEXÉNERO:218,50€ (Subvencionado en partepola Xunta de Galicia, a través da subvención sobre 
esta temática, e correspondente o ano 2020). 
 
7.- CHARLA SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO IMPARTITA NO COLEXIO POLA EMPRESA 
GALICIA EVENTOS E OCIO EN NOVEMBRO: 350,00€ (Subvencionada en parte pola Xunta de 
Galicia a través da subvención sobre esta temática, correspondente o ano 2020). 
 
8.- CHARLAS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO LEVADAS A CABO NO CENTRO ESCOLAR 
CPI CASTRO BAXOI, impartidas pola empresa Galicia Eventos e Ocio no mes de novembro: 
850,00€. 
 
9.- TV BOX XIAOMI ANDROID PARA TELEVISIÓN UBICADA NO COMEDOR, PARA OS 
SERVIZOS DE MAÑANCEIROS E COMEDOR: 79,00€ (Subvencionado en parte pola subvención da 
Deputación da Coruña de Investimentos do ano 2020). 
 
10.- OBRADOIRO DE MÁSCARAS DE ENTROIDO, DE MANEIRA ONLINE REALIZADO NO MES 
DE FEBREIRO POLA EMPRESA GALICIA EVENTOS E OCIO: 363,00€ (A incluir na subvención 
concedida polaDeputación da Coruña neste ano 2021) 
 
11.- TROFEOS PARA CONCURSO DE DISFRACES NO ENTROIDO:113,72€. (A incluir na 
subvención concedida polaDeputación da Coruña neste ano 2021). 
 
12.- CONTACONTOS ONLINE POLO DÍA DA MULLER, REALIZADO POLO XENIAL CAXOTO: 
218,50€ (A incluir na subvención da Xunta de Galicia sobre Violencia de Xénero, deste ano 2021). 
 
13.- LIBROS E XOGOS PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR, CPI CASTRO BAXOI: 
296,81€(A incluir nassubvenciónsdeste ano 2021). 
 
 
 
14.- PREMIOS EN FORMA DE VALES DE COMPRA, PARA O CONCURSO DE RELATOS 
REALIZADO POLA ASOCIACIÓN, PARA CONMEMORAR O DÍA DAS LETRAS GALEGAS: 
80,00€. 
 
15.- CONTACONTOS ONLINE PARA CONMEMORAR O DÍA DAS LETRAS GALEGAS, 
REALIZADO POLA EMPRESA GALICIA EVENTOS E OCIO: 302,50€.(A incluir na subvención da 
Deputación da Coruña do ano 2021). 
 
16.- OBRADOIRO ONLINE DE FOMENTO DA MÚSICA RAP E DA LINGUA GALEGA, COMO 
CONMEMORACIÓN DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS: 302.50€. (A incluir na subvención da 
Deputación da Coruña do ano 2021). 
 
17.- EBOOK LIBRO ELECTRÓNICO, COMO PREMIO O CONCURSO DE RELATOS CURTOS 
REALIZADO POLA ASOCIACIÓN PARA CONMEMORAR O DÍA DAS LETRAS GALEGAS E 
FOMENTAR ASÍ O EMPREGO DA NOSA LINGUA GALEGA: 89,00€. (A incluir nas subvención do 
ano 2021). 
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**//Unha vez rematen as obras no novo comedor que se están a realizar neste momento, a nosa 
Asociación deberá dotar ómesmo do mobiliario necesario para poder levar a cabo ditoservizo, o 
que implicará unha inversión que rondará os 12.000,00€-15.000,00€ (mesas quentes para o 
mantemento dos alimentos, mobles para conformar unha zona de autoservizo para os estudantes, 
lavavaixelas de capota, bandexas para albergar a comida e carros de transporte para traslado de 

bandexas e alimentos…) 
 
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 (QUE DE MANEIRA TOTALMENTE DESINTERESADA, UN ANO 
MÁIS SEGUE A DONAR O SEU TEMPO PARA E POR A EDUCACIÓN E BENESTAR DOS NOSOS 
PEQUENOS…SENDO UN PRACER FORMAR PARTE DESTE GRAN EQUIPO); ó gran traballo e 
predisposición de todo o equipo educativo do centro escolar CPI CASTRO BAXOI; 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 e a ASOCICIÓN DE COMERCIANTES DE 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, pero que se a situación sanitaria segue a 
mellorar, de seguro voltaremos a facer cousas moi interesantes por e para os nosos pequenos e 
familias. De igual modo, facer mención especial a todas as nosas familias socias, que un ano máis 
seguen a confiar no noso traballo, GRAZAS POLA VOSA CONFIANZA, PORQUE UN ANO MÁIS 
SEGUIMOS A  MEDRAR EN NÚMERO DE SOCIOS. 
 
 
 
 

Subvencións presentadas no exercicio 2020-2021. 

 
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, 

ANO 2021.  

1. Concedida de maneria definitiva. 

2. Importe total concedido: 2.995,00:€, dos cales 2.246,25€ xa foron abonados na 

conta da asociación o pasado nove de xullo de 2021. 

3. O total das accións formativas contidas na memoria deberán realizarse antes do día 

30 de novembro, debendo xustificarse a mesma antes do 10 de decembro de 2021. 

 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 (Curso 2020-

2021). 

1. Pendente de concesión. 

 

 SUBVENCIÓN FO203/2021 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DESTIANDA A 

ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS 

DURANTE O ANO 2021. 



 

Pág. 12 
 

ANPA CASTRO BAXOI   

   

 

 

1. Concedida de maneira definitiva. 

2. Importe total concedido: 4.010,99€, pendentes de ser abonados na nosa conta, 

ata que se xustifiquen os gastos. 

3. A día de hoxe xa foron realizadas diversas actividades incluidas na citada 

subvención, actividades que tralo comenzo do curso 2021-2022 estanse a levar a 

cabo na súa maioría no Centro Escolar CPI Castro Baxoi e en horario lectivo. 

 SUBVENCIÓN F0204/2021 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DESTINADA A 

REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS CULTURAIS REALIZADOS DURANTE O ANO 2021 

POLAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO. 

1. Concedida de maneira definitiva. 

2. Importe total concedido: 2.593,83€, pendentes de ser abonados na conta da 

asociación, ata a xustificación dos gastos realizados. 

 SUBVENCIÓN DO ANO 2020 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 ingresados 1.600,00€ o catro de 

xaneiro de 2021 (pendentes de abono 400,00€). 

 

 

Comisión de Conciliación 

 
MEMORIA SERVICIOS DE CONCICILIACIÓN.           24.11.2021 

 
Os servizos de Conciliación do CPI Castro Baxoi están xestionados por esta ANPA, contamos 
cunservizo de Madrugada e un servizo de Comedor, ambos ofrecidos por empresas privadas e fóra 
do colexio. 
Madrugadores: 
Este servizoofrécese na aula habilitada para o efecto na planta baixa do colexio, en horario de 7:30 a 
9:00 horas, nas modalidades fixa e esporádica e coa posibilidade de facelo con ousenalmorzo. Neste 
curso foixestionadopola empresa Jardanaycosmesmos monitores. 
O curso 2020-2021 iniciousebaixo os criterios establecidos no protocolo COVID-19 elaborado 
polasociedadexestora e aprobado pola ANPA e a dirección do centro. 
A media de usuarios do servizofoi de 16. 
COMEDOR: 
Este servizoofrécese na aula habilitada para o efecto na planta baixa do colexio, en horario de 13.30 
a 16.00 horas. nas modalidades fixas, descontinuas e esporádicas fixas (esta modalidade polo 
protocolo COVID-19 COVID está temporalmente fóra de uso). Jardanay é a empresa que presta este 
servizo e para isoconta con cinco monitores. 
O curso 2020-2021 retomousebaixo os criterios establecidos no protocolo elaborado 
polasociedadexestora e aprobado pola ANPA e a dirección do centro. 
Ante a situación da pandemia do COVID-19, traballamos coa empresa xestora para poder realizar o 
servizo de comedor, para isorealízanse diferentes actuacións entre as que destacan: 
- Ampliación do servizo a 3 quendas de comidas de 13.30 a 16.00 horas. 
• Infantil (mantendo grupos estables de convivencia) 
• Primeiro ciclo de primaria 
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• Segundo ciclo de primaria e secundaria. 
- ServizoJardanay a Domicilio (é unhamodalidade de comida para levar a través da cal o 
nenosairá do colexio levando unha bolsa co menú envasado. A hora de saídadestamodalidade é 
de 13:30 a 14:30 horas) 
 

A media de usuarios do comedor foi de 75 en modo fixo e fixo descontinuo e Jardanay na casa de 5. 
Novo comedor: 
Durante este curso, a xunta directiva da ANPA traballou intensamente para sacar adiante o novo 
comedor. Foiunhatarefa complicada polas trabas administrativas e despois de varias paradas 
temporais nos traballosao longo do ano parece que a obra estará rematada a principios de 2022. 
Nestes momentos estamos a traballar na elección do provedor para subministrar o equipamento do 
novoespazo (Mesa de autoservizo, mesas de apoio, carros, lavalouzas con campana e reforma da 
oficina actual) 
 
Incidentes: 
Durante este curso tivemosun incidente coa familia dun usuario do comedor que foiposto en 
coñecemento da dirección do centro e que finalmente non saíuá luz. 
 
Outros: 
Elabórase un regulamento interno ANPA Castro Baxoi. O obxectivodesta normativa é a regulación 
dos servizos de madrugadores, comedor así como os extraescolares para un mellordesenvolvemento 
dos mesmos. 
Contén a seguinte información: 
CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN 
CAPÍTULO II: OBXECTIVOS 
CAPÍTULO III: MADERA E HORARIO DE COMEDOR 
CAPÍTULO IV: LÍMITE DE PRAZAS, SOLICITUDES DE INICIACIÓN, RETIRADAS E 
MODIFICACIÓNS DE USUARIOS 
CAPÍTULO V: OBRIGAS DOS PAIS / NAIS / TITORAS LEGAIS 
CAPÍTULO VI: OBRIGAS DO ESTUDANTE 
CAPÍTULO VII: PERSOAL DE COMEDOR 
CAPÍTULO VIII: INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
● PENALTI 1: FALTAS LEVES E PENALTI 
● PENALTI 2: FALTAS GRAVES E PENALTI 
● PENALTI 3: FALTAS MOI GRAVES E PENALTI 
CAPÍTULO IX: PROCEDEMENTO SANCIONADOR 13 
● SANCIÓN 1: PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓNS GRAVE 
● SANCIÓN 2: PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓNS MOI GRAVES 
CAPÍTULO X: RELACIÓNS COA EMPRESA CONCESIONARIA DO SERVIZO DE COMEDOR 
DISPOSICIÓNS FINAIS 

 

Comisión de Extraescolares 

COMISIÓN EXTRAESCOLARES 
MEMORIA dende o 09/20 ao 06/21 

 
*ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Este ano e debido ás restricción  a causa da pandemia non se realizaron actividades extraescolares 
durante o curso. 
 
*OUTRAS ACTIVIDADES: 
CONTACONTOS SOBRE IGUALDAD. 
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 O sábado 21 E domingo 22 de novembro de 2020, debido á  alerta sanitaria decidimos realizalo 
de forma online, enviouse un ligazón a todalas persoas que o solicitaron. O cuentacontos foi a 
cargo de “Caxoto”. 

CHARLA COLOQUIO SOBRE IGUALDADE. 

Dende o 23 ao  27 de Novembro de 2020. Este taller foi dirixido a os  alumnos da ESO  e realizouse  
nas  aulas en horario escolar. Duas mulleres que se abriron paso nun  mundo de homes  tiveron  una 
charla coloquio online en directo cos alumnos, estas duas mulleres foron  Marta Fierro ( Emedj) e 
Miriam Ríos (Capitana do Deportivo da Coruña) 

OBRADOIRO DE ENTROIDO.  
 O sábado 13 de Febreiro ás 17.30 h ofrecimos un obradoiro de entroido online, este foi realizado 
pola empresa GEO GALICIA EVENTOS E OCIO , realizouse de forma online debido ás restrincións  
pola pandemia e varias familias unironse á sala de videoconferencia  e seguiron os  pasos da 
monitora para realizar unhas máscaras con materiais de uso cotidian. 
 
I CONCURSO DE ENTROIDO CASTRO BAXOI. 
Debido ás  restriccións  pola pandemia realizouse  concurso de entroido  online con duas categorías: 
individual e  de grupos de convivencia, para inscribirse os participantes deberían enviar unh a 
fotografía ó noso correo electrónico. Participaron 27 familias. 
Os  premios consistían nun trofeo e un vale para canxear nos establecementos  asociados á 
asociación de empresarios de Miño.   
PREMIOS CATEGORIA INDIVIDUAL: 
1º Trofeo + vale 80€ 
2º Trofeo + vale 60 € 
3º Trofeo + vale 40€ 
 
PREMIOS CATEGORIA GRUPOS DE CONVIVENCIA: 
1º Trofeo + vale 120€ 
2º Trofeo + vale 90€ 
3º Trofeo + vale 60 € 
Para este concurso el concello donou  300€ e a asociación de empresarios de Miño 150€ en vales 
(en total 450€) e o AMPA encargouse dos trofeos. 
 
CONTACONTOS SOBRE IGUALDADE  
 Para o  sábado 27 e o  domingo 28 de Marzo propuxose  un contacontos  sobre igualdade con 
Caxoto, realizouse  de forma online con inscipción previa e enviouse  un ligazón  a todolos inscritos 
para poder acceder ao contido. Inscribironse  32 familias. 
 CONTACONTOS E SORTEO POLO  DÍA DO LIBRO. 
 
O venres  30 de Abril propuxose un contacontos online con motivo do  día do libro, ademáis 
ofreceuse a  opción de participar nun sorteo  con tres premios dun  libro  cada un,  enviando un 
debuxo  sobre o contacontos ó noso correo. Inscribironse  19 familias. 
CONCURSO DE RELATOS CURTOS 
 
Dende o 30 de Abril ao  6 de Maio propuxose o  “ I CONCURSO DE RELATOS CURTOS ANPA 
CASTRO BAXOI” , nesta ocasión os participantes deberían enviarnos un relato curto e un xurado 
formado por Mestres  do Colexio Castro Baxoi foron os encargados de decidir os 3 gañadores que 
recibieron os seguintes  premios:  
1º: un ebook 
2º  e  3º un vale de compra para canxear nos establecementos  da asociación de empresarios de 
Miño. 
 
 
 
OBRADOIRO DE RAP POLAS LETRAS GALEGAS. 



 

Pág. 15 
 

ANPA CASTRO BAXOI   

   

 

 

O día 18 de MaIo, con motivo das letras galegas, popuxemos  un obradoiro online de rap para 
fomentar o uso de la lingua galega. 
 
SENDERISMO EN FAMILIA 
O día 19 de Xuño realizouse  unha ruta de senderismo pola senda dos Sentidos ata Ponte do 

Porco,  seguindo por Punta Xurela e finalizando na Praia pequena de Miño, todo esto acompañados 
por un guía que foi contando lendas  sobre a zona  e outros moitos datos de interese. A esta actividad 
apuntaronse 17 persoas. 
 
 
Renovacións, cesamentos e nomeamento dos cargos da Xunta Directiva. 
 
MEMBROS SAÍNTES: 
 
    1.  Vogal : Montse López  Boucelo. (Xa formalizo a súa renuncia) 
    2.  Vogal:  Dexi  Mariolys  Arraiz Torres. (Xa formalizo a súa renuncia) 
    3.  Vogal:  Ximena Dores Lago. (Xa formalizo a súa renuncia) 
 
 
COMPOSICIÓN DÁ  NOVA XUNTA DIRECTIVA: 
Presidente: Luís A. Fernández Pérez 
Vicepresidenta: Lorena Blanco Casas 
Secretario: Susana Maria Antúnez Presedo 
Tesoureira: María José Gómez Fernández 
Vogal: Ana María Rodríguez Méndez 
Vogal: Daniela  Gaiteiro Vila 
Vogal: Mari Carmen Cambeiro  Quintans 
Vogal:  Rosalina do Rio Quintillán 
Vogal: Pablo Gómez Fernández 
 
Apróbase a nova Xunta Directiva por unanimidade. 
 
6. Rolda Intervencións, rogos,  sugerenciasy preguntas. 
 
Nesta Xunta e aproveitando o acompañamento de parte dos seus socios realizáronse as seguintes 
preguntas e rogos: 
- Unha das familias que acudiu á Xunta comunicounos a posibilidade de falar co Centro Escolar para 
que á hora de comprar o material escolar do próximo ano fosen os novos docentes os que desen 
esas pautas, xa que se vían en moitas ocasións estes con material escolar que eles non propuxeran 
e este non lles gustaba. 
- Unha das familias incidiunos en que o servizo de madrugadores usaba moitas veces ou case todos 
os días, material audiovisual, co que propuxemos a compra de material. 
- Fíxosenos referencia outra familia sobre a idoneidade de non dispoñer dun comedor e gastar mellor 
o diñeiro noutras cousas. 
 
Sen máis asuntos que tratar, levántase sesión  p o día do  encabezamiento, sendo as 18:30 
A Secretaria     Ou presidente 
 
 
                    Ana Maria                                                                    Luís Angel 

 

 

 


