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PRESENTACIÓN 

No curso 2020/2021 houbo tres baixas na xunta directiva do ANA FARO e unha 
alta, todos os postos de vocais,e unha como representante do consello escolar  
polo que o equipo queda formado do seguinte xeito: 
 

- Mª José Caride Delgado (presiedenta) 

- Iván Brea Rodríguez (vicepresidente) 

- José Díaz Atienza (tesoureiro) 

- Olalla Fernández García (secretaria) 

- Silvia Castro Ézara (vocal) 

- Ana Dasilva Sánchez(vocal e representante do ANPA no Consello 

Escolar) 

- Isabel Fernández Concheiro(vocal)  

- Santiago Mosquera Rodríguez(vocal) 

- Alberto Senra Fraga (vocal) 

 
O curso 2020 /21 veu marcado por unha situación sanitaria excepcional , polo 
que o funcionamento dos servizos que xestionamos víronse moi afectados. 
 
 
SOCIOS E SOCIAS 

No curso escolar 2020/2021 contamos con 145 altas de socios e socias. A cota 

foi de 23 euros por familia.  

 

HORARIO E CONTACTO 

Este curso tódolos trámites se fixeron de maneira telemática.  

O local do ANPA pasou a ser utilizado como aula de Audición e Linguaxe e 

quedaron estrinxidas as entradas ao centro polo que o sistema de 

comunicación coas familias foi a través dos canles habituais, teléfono, mail e 

blogue https://anpafaro.wordpress.com  

 

XUNTANZAS  

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

directiva do ANPA, así como das dúas comisións ( Actividades Extrescolares e 

Comedor). 

- Este curso non foi posible facer unha Asamblea de Socios/as debido a 

situación sanitaria.  

- Xuntanza coa ANPA Milnenos para tratar aspectos sobre a xestión das 

actividades extraescolares. (7 de abril) 

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

https://anpafaro.wordpress.com/


 
 

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

así como coa Federación de ANPAS e Jardanay. 

 

Xuntanzas cos representantes do Concello 

 

Xuntanza virtual co concelleiro de Educación, en resposta a un escrito eu se 

envía por parte do ANPA, cun dosier no que se expoñen todas as melloras que 

precisa o centro- Na xuntanza tratáronse diferentes aspectos que teñen que ver 

coas deficiencias que ten o colexio.(22 de xaneiro) 

Xuntanza co concelleiro, xefa de servizo e asesor na visita que fixeron ao 

centro para ver e valorar o estado no que está o edificio e as instalacións. 

Poñen en coñecemento que as dúas posibles obras das que se poderían 

solicitar unha delas. Serían por un lado a cuberta do patio e por outro o 

illamento da fachada e a substitución de tódalas ventás do edificio. (26 de 

xaneiro) 

Xuntanza no colexio co concelleiro do PP para tratar de novo as deficiencias do 

centro (14 de abril) 

A final de curso aínda non obtivemos compromiso da execución destas obras, 

polo que seguiremos insistindo neste senso o próximo ano. 

 

ACTIVIDADES E TAREFAS REALIZADAS 

 

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

coordináronse outras actividades ó longo do curso: 

 

Colocación da lona do pavillón 

A instalación deste elemento foi financiada pola ANPA e polo centro 

conxuntamente. Nun primeiro momento a súa funcionalidade ía encamiñada a 

aumentar a oferta deportiva nas actividades extraescolares pero este curso foi 

moi útil para poder crear espazos entre os grupos-burbulla. 

 

Xestión da doazón do banco de uniformes. 

Organización do banco de uniformes que había no local do ANPA, distribución 

ás familias que os solicitaron e doazón dos que non se recolleron á institución 

de Padre Rubinos. 

 



 
 

Proxecto de igualdade  

Proxecto “ANPA Faro; cambiemos as narrativas” grazas a unha subvención 

que foi concedida pola secretaría de Igualdade d Xunta de Galicia. (Novembro 

do 2020). 

Esta iniciativa vai encamiñada a achegar as familias recursos relacionados coa 

coeducación en igualdade entre homes e mulleres. 

As actividades foron: 

-Guía de alfabetización mediática para as familias ( análise das 

mensaxes que reciben os nenos e nenas a través dos medios de comunicación 

e da publicidade)  

- Obradoiro sobre mensaxes na publicidade para alumnado de 5º e 6º. 

 

 

 

Actividade de cinema 

Púxose en marcha a actividade de cinema para o tempo de lecer da hora de 

comedor e para madrugadores. 

A actividade realizouse no espazo de comedor na hora de madrugadores e na 

aula azul na hora de comedor. 

 

Regulamento de actividades extraescolares e comedor escolar 

Modificación do regulamento de réxime interno do comedor, adaptandoo as 

novas medidas e protocolos que marca a Consellería. O protocolo de 

actividades extraescolares queda pendente de modificación xa que este curso 

foron todas as actividades xestionadas a través da Federacion de ANPAS 



 
 

 XESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Este curso as actividades extraescolares estiveron incluídas dentro do 

convenio de colaboración entre o Concello da Coruña e a Federación de 

ANPAS. 

 

Horarios das actividades: 

Xogos rítmicos E.I. ____luns e mércores de 16:00 a 17:00 

Xogos Motores E.I. ____ martes e xoves de 16:00 a 17:00 

Predeporte 1º, 2º 3º ____ luns e mércores de 16: a 17: 00 

Ritmo 1º, 2º , 3º ______ martes e xoves de 16:00 a 17:00 

Patinaxe 1º, 2º, 3º _____ luns e xoves de 17:00 a 18:00 

 
 

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 
Xogos motores 9 

Xogos rítmicos 7 

Predeporte 8 

Ritmo 8 

Patinaxe 11 

 

 

XESTIÓN COMEDOR ESCOLAR 

No curso actúa tivemos 104 usuarios/as de comedor (11 deles coa modalidade 

Jardanay en casa) e 41 usuarios/as de madrugadores  

As medias por día durante o período escolar foron os seguintes. 

 

Día Nº usuarios/as 
Luns 102 

Martes 98 

Mércores 97 

Xoves 100 

Venres 96 

 



 
 

Tipo de 
usuario/a 

Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria  

Fixos ( 5 dias 
semana)  

38 54 

Descontinuos (4 
días/semana) 

2 4 

Descontinuos (3 
días/semana ) 

2 1 

Descontinuos (2 
días/semana) 

4 1 

 

 

 
Reparto cheques comedor 

O reparto de cheques coas becas comedor, correspondentes a subvención de 

igualdade do curso 2019/202 foi xestionada a través de Jardanay que se 

encargaría de transferir o importe que correspondía a cada familia. Seguimos 

dando a opción como o curso pasado de doar o importe en beneficio da mellora 

dos espazos. 

 
 
MEMORIA ECONÓMICA CURSO 202072021 

 

Ingresos   Gastos  

Ingresos cotas socios e 
doazóns 3824,94 362,82 Gastos Correntes 

Subvención Igualdade 3000 596,4 Gastos Bancarios 

Subvención Comedor 6514,3 1413,5 

Reparto subvención Comedor 
Cheques (período xullo 20 a 
xuño 21) 

Devolución seguros 287,58 3000 Gastos Subvencion Igualdade 

  1355,2 Instalación Lona Pavillon 

  289 Proxector 

 13,626,82 € 7016,92 €  

 

Dadas as circunstancias da crise sanitaria e aos complexos requirimentos para 

prestar actividades, a directiva de ANPA Faro tomou a decisión de soamente 

ofertar actividades extraescolares que impartise a Federación Provincial de 

ANPAs de A Coruña. Deste xeito toda a xestión dos cobros fíxose de forma 

telemática. 

A diferencia tan destacable entre ingresos e gastos é debido a que a saída dos 

pagos correspondentes ás familias usuarias de comedor (pola subvención 

concedida para tal fin) non se fixo ata o día 27 de xullo, e dicir, 27 días despois 

do día final que se tomou como referencia para a finalización do curso 2020 



 
 

2021, polo que se este desenvolso se fixera antes do 30 de xuño sairían uns 

datos moito máis equilibrados que os que saen reflectidos no balance anterior. 

No tócante a Subvención de Comedor o que se optou este ano, debido ao 

grande traballo administrativo e de recursos manuais e temporais de anos 

anteriores, foi facer do seguinte xeito: 

- Emitiuse un aviso ás familias que quixeran facer a doazón do importe do 

cheque que lles correspondera 

- Unha vez pasado o prazo, se enviaba a Jardanay o importe que 

deberían recibir as familias que non quixeron facer a doazón. 

- O día 27 de xullo fíxose dita transferencia que despois da xestión de 

Jardanay foi recibida nas contas nas que se cobraban os recibos de 

comedor o curso pasado. Deste xeito a xestión axilizouse de forma 

considerable e a pesares de que non sae representada nesta 

contabilidade (posto que se fixo despois da data de corte que é o 30 de 

xuño) si estimamos importante sinalar que este proceso tivo un coste de 

130 euros. Que representa moito menos dos costes que nos suporían 

facelos desde a Conta da ANPA e se o valoramos en recursos 

administrativos e temporais aforrados este será un xeito moito máis 

eficiente e eficaz de proceder con esta xestión no futuro que o tradicional 

e engorroso reparto de cheques de forma física. 

- A pesares de que o envío de cartos as familias que non fixeron doazón 

se fixo o día 27 de xullo, si que é certo que a doazón se fixo antes do 

peche do curso, polo que si que aparece no  balance de 2020/2021 e 

foron 602,94 euros 

- Con estes cartos se axudou a instalar a lona divisoria de grupos burbulla 

do pavillón e o proxector que ameniza aos usuarios de Madrugadores e 

Comedor a estancias nos descansos no servizo nos que se ven con 

restricións de libre mobilidade pola crise sanitaria cando non se pode 

saír ao exterior polas condición climatolóxicas. 

No tócante aos ingresos por socios, no curso 2020 2021, a baixada de familias 

socias foi considerable. Isto foi debido as restricións de espazo no servizo de 

Comedor e a baixada de usuarios de actividades extraescolares. Debeuse a 

unha situación puntual, xa que neste curso 2021/2022 xa se está volvendo a 

números semellantes a antes da crise sanitaria. Por elo, debemos tomar os 

datos económicos deste ano como moi particulares e procurar non sacar 

conclusións extrapolables a tendencias que puideran continuar no futuro. 

Como no ano anterior, levouse a cabo un proxecto buscando o fomento da 

Igualdade entre mulleres e homes que se desenvolveu conforme ao proxecto 

presentado e que fomos informando por medio do noso blogue. Os fondos 

destinados a dito proxecto foron 3.000 os cales a totalidade proceden dunha 

subvención concedida pola Xunta de Galicia para tal fin. 

Cabe destacar que a xestión de efectivo quedou reducida a residual, tendencia 

e intención que ten esta xunta directiva de continuar neste curso 2021/ 2022 xa 

que a transparencia na rendición de contas usándose os pagos por conta 



 
 

bancaria é moito máis sinxela de amosar e xustificar e moito máis difícil de 

perder o control dos fondos. 

INGRESOS ANPA FARO CURSO 2020/ 2021 

 

GASTOS ANPA FARO CURSO 2020/ 2021 

 

 

 

 



 
 

 


