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ANPA IES CACHEIRAS
CURSO 2011- 2012

A ANPA  é unha entidade sen ánimo de lucro formada por pais, nais 
ou  titores/as de alumnos/as escolarizados/as no IES de Cacheiras, que 
reinvindica a importancia  que, para o  futuro da sociedade, ten unha educación 
pública de calidade.
A nosa misión é a de traballar ,  na medida das nosas posiblidades,  para que  esa 
educación de calidade que reivindicamos se materialice no noso centro 
educativo  achegando o noso apoio e esforzo e estando presentes no consello 
escolar do IES.

 XUNTA DIRECTIVA:  
Ao inicio do curso 2012-13 a xunta directiva está composta polas seguintes 

persoas:

Presidenta: Rosa González Peña.

Vicepresidenta: Carmen Diéguez González.

Tesoureira: Carolina Rodríguez Vicente.

Secretario: Francisco Vicente Álvarez.

Vocais: Ana Agulla Escaneo, Amparo Martín Rosón e  Carmen Túñez 
Bastida.

 REPRESENTANTE NO CONSELLO ESCOLAR:  
      Rosa  González Peña ( representante designada pola ANPA).

 SOCIOS:   
Para facerse socio hai que aboar a cota de asociación que é de 15 euros 

anuais  por  familia  no  n.º  de  conta  2080-0719-07-3040000305  de 
Novagalicia Banco -Caixa Galicia-, facendo constar os nomes do socio/a e 
do alumno/a.

O número de familias asociadas no curso 2011- 2012 foi  de 91.

 PARA CONTACTAR CON NÓS:  

BLOG INFORMATIVO: http://anpaiescacheiras.wordpress.com/

CORREO ELECTRÓNICO: anpaiescacheiras@gmail.com
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1. ACTIVIDADES  DESENVOLVIDAS  AO  LONGO  DO   
CURSO ESCOLAR 2011- 2012:

 CLUB DE     LECTURA:  
A ANPA puxo en marcha, con apoio do club de lectura do IES, un club de 

lectura para pais e nais cunha frecuencia dunha lectura por mes. As reunións son 
un martes ao mes, ás 20.30 horas en O Pórtico (Cacheiras) 
O club conta cun blog: http://clubelecturacacheiras.wordpress.com

BANCO DE LIBROS:
A ANPA puxo en marcha no curso 2011-2012 un banco de libros usados 

coa finalidade que se puidese reutilizar o material en bo estado que deixa o 
alumnado e do que nos puidemos beneficiar todas as persoas asociadas á ANPA

TRANSPORTE ESCOLAR:
Hai que destacar as xestións realizadas pola ANPA para conseguir que por 

primeira vez o alumnado de bacharelato usase gratuitamente o transporte escolar 
ao comprobar que quedaban prazas disponibles nos autobuses e que, conforme 
marca a lei, ten dereito a usalas sen pagar. 

 DEFENSA DUN ENSINO PÚBLICO E DE CALIDADE:
A directiva da ANPA secundou a  iniciativa da CEAPA de sumarse  ás 

protestas  convocadas  polo  sindicato  de  Estudiantes  para  convertilas  nunha 
actuación conxunta do alumnado e as familias, entre elas está a folga  do 18 de 
outubro.

COLABORACIÓN NAS INICIATIVAS DO CENTRO:
Entre outras a ANPA colaborou no festival de Entroido, no concurso de 

poesía,  no torneo de tenis  (comprando unha mesa de pimpón que quedou a 
disposición do alumnado) e na realización das fotografías para a orla de fin de 
ciclo.

 ACTIVIDADES  PREVISTAS  PARA  O  CURSO  ESCOLAR   
2012- 2013

Ademais do banco de libros e do club de lectura, para o curso escolar 2012- 
2013   a  ANPA ten  organizadas  unhas  “Xornadas  de  ciencias”,  nas  que  xa 
participaron case 400 estudantes; vai ofrecer clases de inglés no instituto e ten 
previsto colaborar co centro para a organización de charlas, excursións...
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