
MEMORIA ACTIVIDADES DA ANPA DO CEIP RAMÓN CABANILLAS 

CURSO 2012-2013

- Aula de tarde. A ANPA presentou a aula de tarde como unha medida para facilitar a conciliación da 

vida familiar e laboral das familias. Desenvolveuse de outubro de 2012 a xuño de 2013, en horario 

de 16:30  a 18:30h. Usaron este servizo unha media de 14 nenos e nenas cada mes.

- Actividades extraescolares. A ANPA preparou as actividades extraescolares de outubro de 2012 a 

xuño de 2013, en horario de 16:30 a 18:30h:

o No centro:

16:30 a 17:30 17:30 a 18:30

Luns Karate Informática

Martes
Predeporte
Inglés coloquial
Cociña

Mércores Karate Informática

Xoves
Predeporte
Inglés coloquial
Cociña

o Noutros recintos: 

Luns
Fútbol sala (Pav. Pontepedriña)
Patinaxe (Pav. Restollal)

Mércores
Fútbol sala (Pav. Pontepedriña)
Patinaxe (Pav. Restollal)
Piscina na USC

- Escola de nais e pais. Durante o curso a ANPA organizou as seguintes actividades dirixidas ás nais,  

aos pais e ao profesorado do centro:

o Charla  informativa  sobre  o  proxecto  da  lei  orgánica  de  mellora  da  calidade  educativa 

(lei Wert); o 29 de novembro de 2012 e impartida polo  profesor do IES Pontepedriña, Javier 



Dapena,  cunha  exposición  dos  cambios  que,  para  o  sistema  educativo,  pode  supor  a  

implantación da lei.

o Charla sobre a importancia vital do entorno na detección dos sinais de alarma, no que se 

refire a cambios na conduta dos nenos; o 18 de marzo de 2013 e exposta pola   doutora 

Dagmar  Gabriela Nedelcu do Diana Institute.

o Obradoiro sobre a resolución de conflitos para xerar un espazo de aprendizaxe compartido 

na  xestión  dos  conflitos  que  máis  preocupan na  educación  das  rapazas  e  rapaces;  tres 

sesións que se desenvolveron entre o 17 e 24 de abril  e dirixidas por Ramón Molina de 

Arelar Xestión Socioeducativa.

- Actividades para as familias. Para que acudisen as familias xuntas a ANPA programou: 

o Obradoiro de cerámica para facer obxectos de barro en familia, dende a modelaxe ate a 

cocedura; entre o 13 e o 22 de maio e conducido por Montse Rego.

o Excursión á illa da Arousa o 1 de xuño coa visita ao Centro de Interpretación das Conservas 

e, pola tarde, praia, paseos e xogos.

o Festa  de fin de curso:  o 14 de xuño, última actividade conxunta, unha festa no cole para  

coñecernos mellor e compartir experiencias e desexos.

- Outros labores

o Banco de libros. En colaboración coa Dirección do centro, a ANPA leva a cabo o banco de  

libros: un sistema de cesión dos libros de texto que se usaron e que poden ser utilizados 

polo novo alumnado do curso. Participaron 77 familias de todos os cursos de primaria.

o Contribución no Magosto 2012. A ANPA achegou as bebidas para a festa de Magosto que o  

Centro organizou para o alumnado e profesorado.

- Actividades de xestión

o Asembleas xerais o 20 de setembro de 2012, 14 de febreiro de 2013 e 30 de maio de 2013

o Reunións de Xunta Directiva todos os últimos mércores de mes. 

o Xestión da subvención de axudas ao comedor do curso 2011-2012.


