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1. PRESENTACIÓN 

 
O curso 2019/2010 foi o primeiro para a xunta directiva actual do ANA FARO, 
renovada mediante proceso electoral e tomando posesión o 24 de xuño de 2019. 
O equipo está formado polos seguintes membros: 
 

- Mª José Caride Delgado (presiedenta) 

- Iván Brea Rodríguez (vicepresidente) 

- José Díaz Atienza (tesoureiro) 

- Olalla Fernández García (secretaria) 

- Silvia Castro Ézara (vocal) 

- Ana Da Silva Sánchez(vocal) 

- Isabel Fernández Concheiro(vocal)  

- Olalla Gómez Pombo(vocal) 

- Santiago Mosquera Rodríguez(vocal) 

- Sonia Pérez Rodríguez (vocal e representante do ANPA no Consello 

Escolar) 

- Natalia Silvestre Díaz(vocal) 

 
 
Comezamos este curso con moita ilusión e co obxectivo de facer do colexio un 
proxecto común con cabida para tódolos membros da comunidade educativa. 
Fomos afrontando tódolos os asuntos que foron xurdindo durante o ano e  
aprendendo en cada paso, conscientes de que cometemos erros xa que ningún 
de nós tiñamos unha experiencia previa, pero con ganas de seguir mellorando e 
encarando novos retos. Cremos que o noso traballo vai encamiñado a crear un 
clima de colaboración de toda a comunidade educativa e todo o noso que facer 
vai encamiñado nese senso. 
 
O curso 2019 /20 veu marcado , polo estado de alarma decretado o 13 de marzo 
e que paralizou tódalas actividades do centro e tamén os proxectos que tiñamos 
como directiva.  
 
En Setembro  de 2020 se producen baixas na equipa: 
 

- Sonia Pérez Rodríguez (vocal e representante do ANPA no Consello 

Escolar) 

- Natalia Silvestre Díaz(vocal) 

- Pasando Anda Da Silva Sánchez a ser representante da ANPA no 

Consello Escolar. 

 

 
 

2. SOCIOS E SOCIAS 

No curso escolar 2019/2010 contamos con 222 altas de socios e socias. A cota 

foi de 23 euros por familia.  
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3. HORARIO E CONTACTO 

Este curso apostamos por axilizar os trámites de maneira telemática sempre que 

fora posible, dando esta opción as familias , opción que tivo unha gran acollida 

entre os socios e socias. 

O local do ANPA, estivo aberto en horario de martes e xoves de 9 a 9:30, aínda 

que se ampliou nalgúns casos para axilizar trámites como a inscrición nas 

actividades extraescolares. 

Os trámites feitos de maneira telemática foron a través do noso teléfono, correo 

electrónico e os formulario publicado no noso blogue 

https://anpafaro.wordpress.com/, actualmente o sistema de comunicación oficial 

coas familias. 

 

4. XUNTANZAS 

- Xuntanzas de maneira habitual dos compañeiros/as que forman parte da 

directiva do ANPA. 

- Xuntanza de principio de curso coas familias (29/9/2019) 

- Xuntanza extraordinaria para familias usuarias do comedor para coñecer 

o estado do comedor escolar (14/12/2019) 

- A asemblea extraordinaria programada para o día 27 de marzo (que tivo 

que ser suspendida por mor do estado de alarma).  

- Xuntanzas de Consello Escolar a que acude a representante do ANPA  

- Xuntanza con Indalecio Cabana, xefe territorial de Educación de A Coruña 

(xullo 2019) 

Ademais de estas, leváronse a cabo reunións  periódicas coa equipa directiva, 

así como coa Federación de ANPAS, Jardanay e responsables das diferentes 

actividades extraescolares. 

Para axilizar o traballo , creáronse dentro da propia directiva dúas comisións 

(actividades extraescolares e madrugadores/comedor escolar), que tamén 

fixeron xuntanzas periódicas durante o curso. 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Ademais da xestión das actividades extraescolares e o comedor, fixéronse e/ou 

coordináronse outras actividades ó longo do curso: 

  

- COORDINACIÓN DO PROGRAMA CÓXEGAS  

É unha proposta que dá resposta á demanda de conciliación familiar e laboral 

para familias con fillos e fillas escolarizados en centros públicos, en tempo 

extraescolar durante os períodos nos que as Anpas non desenvolven actividades 
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extraescolares (setembro e xuño). Neste caso, por mor da suspensión das 

actividades só se levou a cabo o do mes de setembro. 

 

- OBRADOIROS FAMILIARES IGUALDADE  

Dentro do proxecto “ANPA Faro; fomentando a coeducación e o bo trato como 

claves para unha vida sen violencia”. Levouse a cabo durante os meses de 

Outubro e Novembro, grazas a unha subvención que foi concedida pola 

Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Os obradoiros tiveron a 

seguinte programación: 

 

 Traballo na aula co alumnado de 1º de E.P.( 18/10/2019) 

 Obradoiro para familias “Co-educando no xogo e tempo libre” (25/10/19) 

 Obradoiro para familias “Novas masculinidades” (8/11/19)  

 Xincana pola igualdade para familias (22/11/19)  

 

Contamos con servizo de ludoteca para facilitar a participación das familias nas 

actividades. A valoración do proxecto foi moi positiva, aínda que a participación 

das familias non foi moi elevada. 

 

- ESCOLA DE FAMILIAS 

Retomouse a Escola de Familias, a través do Programa Municipal de prevención 

de adiccións. 

Levouse a cabo o Obradoiro “Como protexer aos menores na rede” (14/2/2019 

e 6/03/19) 

 

- CURSO DE FORMACIÓN DA FEDERACIÓN DE ANPAS  

Curso de formación sobre o funcionamento das ANPAS DO Concello da Coruña, 

impartido pola Federación de ANPAS (8/2/20). 

 

- ENQUISAS 

Fixéronse enquisas para valorar as actividades extraescolares, aínda que 

podemos afirmar que non tiveron relevancia debido a pouca participación dos 

usuarios/as. 

 

- CARREIRA ENKI 
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Colaboración con unha maqueta da SERPE SEOANE e modelos de disfraces 

para a participación na carreira ENKI (19/10/19)  

Asistencia en grupo a carreira e celebramos que gañamos o premio na categoría 

de Centros Educativos Colegio con el disfraz más logrado. 

O premio consistiu nunha xornada de deporte adaptado para sensibilizar aos 

nenos e nenas sobre a diversidade funcional.  

 

- LIMPEZA ALMACÉN 

Limpeza do almacén exterior que se atopa debaixo das escaleiras do pavillón e 

que actualmente utilizan os nenos e nenas do proxecto sementeira para gardar 

os materiais. (6/3/20) 

 

- REPARTO CHEQUES-COMEDOR 

Reparto de cheques coas becas comedor, correspondentes a subvención de 

igualdade do curso 2018/2019 e recollida de autorizacións para doar o importe 

en beneficio da mellora dos espazos. 

 

- REGULAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 

COMEDOR ESCOLAR 

Redacción do regulamento de réxime interno do comedor e actividades 

extraescolares (sen rematar). Por mor do estado de alarma non foi posible 

aprobar ningún dos dous regulamentos en Asemblea.  

 

6.  XESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

- Servizo municipal de deportes do Concello da Coruña): Natación escolar   

- Actividades da Federación : Patinaxe e POE 

- Actividades xestionadas pola ANPA .  

As actividades levadas a cabo durante el curso 2019-20 foron encamiñadas ao 

enriquecemento sociocultural dos nenos e nenas e á práctica deportiva, sen 

esquecernos do apoio á conciliación familiar que intentamos garantir cos 

horarios ofertados.  

En canto ao procedemento , fixemos algún cambio, tanto na inscrición como no 

pago, en canto a que demos a opción de facelo a través dun formulario online e 

mediante transferencia bancaria. 

Cabe destacar neste curso a oferta do PROXECTO SEMENTEIRA. Apostamos 

pola horta escolar como un interesante instrumento destinado á 

responsabilidade persoal dende unha perspectiva vivencial, aproveitando e 



 
 

 

 
7 

dando un novo uso aos espazos verdes dos que dispón o noso centro. Ademais 

de ofertar desta maneira un horario que permitirá desconxestionar a hora de 

lecer de despois de comer. A resposta das familias foi moi positiva, tendo que 

abrir lista de espera na actividade durante o curso. 

 

 

Horarios e espazos das actividades: 

 
Día De 16 a 17 horas De 17 a 18 horas 

 

 
Luns 

Patinaxe (E.P.) – Pavillón 

Multideporte (E.I.) AUla azUl 

POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - AUla inglés 

Patinaxe (E.I.) – Pavillón 
Debuxo e pintura (E.P.) – Comedor 
POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.)- AUla inglés 

 
 
Martes 

Judo (E.I.) – Pavillón 

Fun English (E.I.) - AUla de infantil  

Ciencia divertida (E.P.) - Comedor  

POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

Judo (E.P.) – Pavillón 
POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

 

 
Mércores 

Patinaxe (E.P.) – Pavillón 
Multideporte (E.I.) AUla azUl 
POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

Patinaxe (E.I.) – Pavillón 
Baile galego (E.I. + E.P.) - Usos múltiples 
POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

 
 
 
Xoves 

Cociña (E.P.) – Comedor 
Robótica (E.P.) - 2ºA 
Fun English (E.I.) -AUla de infantil 
Fútbol (Grupo 1) – Pavillón 
POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

Cociña (E.P.) – Comedor 
Robótica (E.P.) - 2ºA 
POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

 
 
Venres 

Judo (E.I.) – Pavillón 

Teatro (E.I. + E.P.) - Usos múltiples 
Ciencia divertida (E.P.) – Comedor 

 POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

Judo (E.P.) – Pavillón 
Teatro (E.I. + E.P) - Usos múltiples 
POE (E.I. + 1º,2º,3º,4º E.P.) - 2ºB 

 

Proxecto Sementeira. Horta Eco didáctica  

- Quenda 1: Luns e Mércores de 15 a 16 
horas  

- Quenda 2: Martes e Venres de 15 a 16 
horas 

 

Relación de usuarios/as en cada unha das actividades extraescolares 

Hai que ter en conta que durante o curso houbo algunha alta e baixa polo que 

son datos aproximados. 

ACTIVIDADE Usuarios/as 
Teatro 18 

Ciencia divertida 15 

Cociña 10 

Fútbol 8 

Fun English 11 
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Judo E.I. 12 

Judo E.P 20 

Multideporte 17 

Robótica 11 

Baile galego 6 

Debuxo 12 

Cincia divertida 15 

Proxecto sementeira 32 
 

 

 

7. XESTIÓN COMEDOR ESCOLAR 

No curso actúa tivemos 225 usuarios/as de comedor e 65 usuarios/as de 

madrugadores (entre continuos e esporádicos)  existindo un incremento con 

respecto aos cursos anteriores. 

As medias por día durante o período escolar foron os seguintes, recollidas ata 

marzo de 2020. 

Día Nº usuarios/as 
Luns 157 

Martes 151 

Mércores 143 

Xoves 149 

Venres 146 

 

Tipo de 
usuario/a 

Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria  

Fixos ( 5 dias 
semana)  

57 90 

Descontinuos (4 
días/semana) 

5 8 

Descontinuos (3 
días/semana ) 

3 5 

Descontinuos (2 
días/semana) 

7 11 

Descontinuos (1 
día/semana) 

2 3 

Eventuais (dias 
soltos)  

8 10 

 

 

A comisión de madrugadores/comedor escolar elaborou un proxecto co gallo de 

facer constar as deficiencias que ten tanto o espazo como o mobiliario e que 

imposibilita dar un servizo de calidade aos nenos e nenas que o utilizan. Dito 

documento foi presentado , tanto á dirección do centro como a administración 

local e autonómica. 
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Ademais, estableceuse unha xuntanza coas familias para informarlles de 

primeira man sobre as carencias e buscar unha solución conxunta para mellorar 

as instalacións. 

Estas deficiencias e falta de espazo fixo que nos viramos obrigados a pechar as 

inscricións no mes de febreiro para poder  garantir a seguridades dos nenos e 

nenas. 

 

8. COVID 19 

Dende o 14 de marzo de 2020, todas e todos asuminmos unha nova situación 

por mor da Covid 19. A nivel educativo, supuxo non volver as aulas ata setembro 

de 2020, para comezar xa o curso 2020/2021. 

Neste sentido, esta Anpa, traballou de xeito colaborativo coa Equipa Directiva do 

colexio, para poder adaptarnos a nova situación, tendo varias xuntanzas durante 

os meses de verán. 

Con respecto aos servizos que somos responsables de xestionar: 

- Tivemos que adaptarnos aos protocolos de seguridade, iso significou unha 

merma no número de pazas ofertadas para o servizo de comedor 

- Puxemos en marcha Jardanay en casa, para suplir esta situación. 

- Tomamos a decisión de ofertar actividades extraescolares pero as que 

propuña a federación para asegurarnos un protocolo axeitado no seu 

funcionamento. 

 
9. MEMORIA ECONÓMICA 

Este foi o curso no que esta nova xunta directiva tomou o relevo da anterior, polo 

que é un ano de transición a un novo método de control e xestión da ANPA.  

Cabe destacar que a tesourería deixada pola anterior administración, era 

saneada, grazas a documentación deixada por esta e os fondos que se atopaban 

na conta no momento do traspaso. As carencias na xestión documental son 

comprensibles nunha xestión na que primaba o presencial e o efectivo, facendo 

moi dificultoso o rastreo e control de todas as partidas dun xeito contrastable. 

Por esta razón, e sendo conscientes de que a nos,  nos resultaría complexo 

facelo mellor seguindo un mesmo modo de proceder, plantexouse dar un xiro a 

esta xestión. A idea é facer que a xestión que os pagos de actividades e familias 

socias, xunto con toda a xestión administrativa se levase integramente de forma 

telemática nun futuro, e por iso durante este curso 2019/2020 se tomaron 

diversas decisións que se encamiñaban nesta senda. Isto facilitaría a 

trazabilidade de todos os movementos económicos e redundaría na 

transparencia para unha mellor rendición de contas. 

A medida principal foi habilitar a posibilidade de facer por medio de transferencia 

bancaria os pagos de alta de familias socias como de todas as actividades 
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extraescolares, neste curso que estamos a presentar era de forma optativa, para 

extinguir a forma presencial en seguintes cursos. 

Por causa dos costes bancarios soportados para a xestións de emisión de 

transferencias, vímonos limitados para proceder do mesmo xeito para facer 

devolucións de pagos erróneos a familias socias ou incluso do pago da parte 

correspondente da subvención por ser usuarios de comedor. O coste dunha 

transferencia é tan alto que se provocou o pago destes importes por medio de 

efectivo ou cheque (método moito máis custoso en recursos administrativos e 

temporais da directiva da ANPA e as familias en xeral, pero infinitamente máis 

económicos para as arcas da asociación).  

Agardamos que nun futuro poidamos tamén resolver isto para que a xestión de 

cobros e pagos teña un coste equilibrado, e se poidan adicar deste xeito, os 

recursos da ANPA a tarefas moito máis produtivas para o benestar da nosa 

comunidade educativa. 

Tamén se pegou un xiro no tócante ao destino dos fondos, xa que se reduciu 

drasticamente o importe destinado a Festas no colexio. Aínda que xa era unha 

liña que xa se pretendía seguir cando esta Xunta Directiva tomou posesión, a 

crise do COVID19 fixo da necesidade virtude. Esto xa non só polo destino en si 

dos fondos, senón polas carencias materiais que sufre o noso colexio e a 

necesidade de priorizar uns destinos de gastos, digamos prescindibles, fronte a 

outros que considerabamos urxentes e que están lonxe de estar resoltos. 

Isto fixo que, xunto con Jardanay, a ANPA se fixese cargo do coste de parte de 

remodelación do actual comedor, contribuíndo con 2.000€ para o pago da 

instalación dunha tarima flotante que permite aos usuarios do comedor desfrutar 

un espazo máis agradable e axeitado para o uso que ten. 

En adiante estamos a plantexar a doazón da subvención do comedor para recibir 

novos fondos que permitan melloras no servizo de comedor que redunden en 

todos os usuarios. As doazóns correspondentes a este ano destinaranse a tal fin 

no curso 2020/2021. 

No tocante aos números deste curso podemos presentarvos o seguinte cadro 

onde podemos ver ingresos e gastos da asociación no período 30-06-2019 a 30-

06-2020. 

Ingresos     Gastos 

Ingresos por cuotas de socios 5106 1591,82 Gastos Correntes 

Subvención Igualdade 3418,25 1145,38 Pago Festa Fin de Curso 18/19 

Subvención Comedor 18/19 4627,55 2000 Pago Tarima Flotante Comedor 

Doazóns  1051,98 1879,37 
Entrega Subvención Comedor ata Xuño 

2020 

    3418,25 Gastos subvención Igualdade 

  14203,78 10034,82   
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Gastos Correntes: 
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Neste apartado houbo gastos procedentes de seguros (a partida máis grande 

con 962,92 euros), este foi debido a que as actividades desenvolvidas  pola 

asociación necesitaron de seguros de responsabilidade civil e seguros para 

accidentes dos nenos en caso de ter algún percance nas actividades promovidas 

polo ANPA.  

Á súa vez tamén hai unha importante partida de gastos bancarios (572,23 euros). 

 

Saldo positivo debido ao retraso na entrega de cheques comedor: 

Á vista destes datos hai que ter en conta que este ano por culpa da crise do 

COVID19 a diferencia positiva que hai entre ingresos e gastos é tan só temporal, 

xa que no seguinte curso se entregarán máis cheques e ademais haberá, 

agardamos, que máis doazóns deste concepto. A complicación na hora de ter 

seguridade sanitaria tanto na entrega do cheque como no trámite correcto de 

doazón por medio de documento con sinatura orixinal, complica a axilidade da 

xestión. Esta non é unha situación que unicamente se deba a crise da pandemia 

mundial, xa que no pasado tamén esta xestión tiña o problema de alongarse no 

tempo. 

Teñamos en conta que do total da subvención de 4.627 euros quedan 2.781,47 

euros por elixir destino por parte das súas lexitimas propietarias, as familias que 

faltan por darnos orde de doazón ou de cobro. Por culpa desta xestión se 

plantexan diferentes propostas que pretendemos trasladar a un asemblea para 

que a operativa da subvención de comedor teña una finalidade que vaia polo ben 

común e non sexa unha xestión administrativa que consume recursos persoais 

e económicos da ANPA sen ningún sentido.  

Actividades extraescolares: 

Verán que no tocante a actividades extraescolares non detallamos importes no 

cadro debido a que a ANPA non fai máis que xestión de cobro destes importes 

para os diferentes monitores ou empresas prestadoras de servizos ás familias.  

Aínda así o movemento de fondos neste sentido ascende a uns 

aproximadamente 2.000 euros mensuais que irían íntegros aos profesores sen 

que a ANPA teña retribución algunha por esta xestión. 

 

 

 

 


