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CONVOCATORIA
ASEMBLEA
ORDINARIA

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria FAPACEL 2019
Ediﬁcio Cei Nodus Concello de Lugo

FAPACEL

Avd de A Coruña, 500
27003 – Lugo
fapacel@gmail.com

Orde do día da reunión da Asamblea Anual da Federación do 1 de febreiro de
2020 na Pastoriza

Aprobación da acta anterior
Estado de contas
Aprobación da memoria anual
Presentación das actividades do 2020
Nomeamento dos censores de contas
Rogos e preguntas

En Lugo a 29 de decembro de 2019

ACTA ASEMBLEA
2019
E ACTAS XUNTAS
DIRECTIVAS

ACTA ASEMBLEA ORDINARIA ANUAL
O sábado 2 de febreiro de 2019 ás 10.45 horas en primeira convocatoria e ás
11.00 horas en segunda na Sala Multiusos do Museo Provincial de Lugo
reúnese a Federación de ANPA de centros públicos da provincia de Lugo
(FAPACEL) na súa asemblea anual.
As ANPA asistentes foron: As Mercedes, Sanxillao, Monterroso, Paradai,
Abella/Casás, Friol, Alfoz-Valadouro, Ramón Piñeiro, Infantil de Burela, Fondo
Nois.

ORDE DO DÍA:
5. Presentación.
6. Aprobación da Memoria Anual.
7. Balance de Contas do exercicio correspondente ao ano 2018 e
aprobación se procede
8. Presentación do Orzamento Económico para 2019
9. Presentación de propostas de actividades por parte das ANPA.
10. Modificación dos Estatutos,
11. Elección de Xunta Directiva. O prazo para presentar candidaturas
remata o 17 de XANEIRO.
12. Suxestións.
13. Intervención do Vicepresidente de ANPAS GALEGAS Fernando Lacaci:
“ANPAS e participación democrática”

Comeza a sesión ás 11:00 horas
Queda aprobada a Memoria Anual 2017
Balance de Contas do exercicio correspondente ao ano 2018

CONTAS DO EXERCICIO CORRESPONDENTE AO ANO 2018
Ingresos ..............................................................................................17.309,09€
Gastos................................................................................................. 17.646,26€
Total (perdas)...........................................................................................337,17€

Saldo en caixa máis conta bancaria.....................................................3.774,88€

Pendente de ingresar
Convenio 2018 da Deputación.......................................2.000€
Xunta de Galicia 2018.....................................................2.964€

Quedaron aprobadas as contas de 2018

Orzamento 2019
INGRESO de cotas, subvencións e convenio Deputación e subvencións Xunta
de Galicia..........................................................................22.400€
GASTOS: persoal de oficina, telefonía, material de oficina, bancarios,
asesores,
contratación
de
servizos,
publicidade,
imprenta,
etc.....................................................................................22.400€

Presentación de propostas de actividades por parte das ANPA.
Curso de formación para ANPA
Campañas publicitarias para atraer o alumnado.
Escolas de pais e nais
II XORNADA DE ANPAS GALEGAS NO RURAL:
Organización técnicas de estudios, aprender a estudar
Ecuación afectivo sexual

Modificación dos Estatutos – Este punto foi tratado e aprobado e aproado
nunha asemblea extraordinaria anterior a Xeral, sendo ámbalas dúas
coincidentes na data.

Elección de Xunta Directiva (de acordo cos artigos 17 e 27 dos Estatutos da
Federación).

A xunta directiva quedou conformada da seguinte maneira:
Presidenta Ángela Muñoz Álvarez CPI RAMÓN PIÑEIRO
Vicepresidente, Froilán Pallín, do IES Sanxillao de Lugo
Secretaria, Isabel Calvete de Cervantes,
Vicesecretaria Berta Villamor do IES Ollos Grandes de Lugo
Tesoureira, Adela Soler de Becerrea
Vogais:
Montserrat Cabaneiro de Pastoriza,
Pilar Veiga do Courel,
Geovana Trelles de Escola infantil de Burela e Fondo Nois,
Ainhoa Seijas de Monterroso,
Raquel Hermida de Alfoz,
Sara Buide de Abella/Casás
Mª Luisa Carballo de Taboada
Pilar Rueda de Santa Isabel de Friol
Javier Luaces Maira Sanxillao e As Mercedes
Dorotea Paz Cortiñas Illa Verde
Colaborador: Elvira Lombao

Suxestións.
Organización para o mellor funcionamento de FAPACEL en agrupacións
que abarquen as máis próximas por exemplo a zona da Mariña e Ulloa e
estean coordinadas con FAPACEL
Comunicar a administración que os comedores escolares deben ser total
mente gratuítos e que deben ser de calidade. E mostrar noso
rexeitamento as achegas “voluntarias” .
Precisase que os monitores dos comedores estean formados, xa que
está a haber moitos problemas ca rapazada debido a súa falta de
profesionalidade. E sería preciso que o profesorado implicase e quedara
no comedor.
Preocupación por aumento de problemas de convivencia entre o
profesorado e alumnado incluso con malos tratos de profesores a
alumnado

Intervención do Vicepresidente de ANPAS GALEGAS Fernando Lacaci
O profesorado debe de informar os pais, nais e titores sobre todo
encanto a utilización dos libros electrónicos, móbiles... e deberíase
unificar o criterio de comunicación

Sen máis asuntos que tratar remata a reunión as 14:00h

A Secretaria

Vº e Prace a Presidenta

ACTA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
O sábado 2 de febreiro de 2019 ás 10:15 horas en primeira convocatoria e ás
10.30 horas en segunda na Sala Multiusos do Museo Provincial de Lugo
reúnese a Federación de ANPA de centros públicos da provincia de Lugo
(FAPACEL) en asemblea extraordinaria .
As ANPA asistentes foron: As Mercedes, Sanxillao, Monterroso, Paradai,
Abella/Casás, Friol, Alfoz-Valadouro, Ramón Piñeiro, Infantil de Burela, Fondo
Nois.
ORDE DO DÍA:
14. Modificación dos Estatutos

Comenza a sesión as 10:30 horas
Artigos a modificar: 1º, 7º, 10º, 14º-d, 20º, 27º, 28º, 35º dos
Estatutos de 2014

Acordase por unanimidade a modificación dos citados artigos dos
ESTATUTOS DA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPA DE CENTRO
PÚBLICOS DE Lugo (FAPACEL) coa fin da adaptalos ás necesidades actuais
da asociación, cumpríndose a estes efectos os requisitos establecidos nos
estatutos e na normativa vixente.
Quedando redactados da seguinte maneira
Artigo 1º

Ar go 1º.- A Federación Provincial de Asociacións, de Pais de
Alumnos de Centros Educa vos Públicos-FAPACEL (en diante,
nestes Estatutos denominarase Federación ou Federación
Provincial), estará formada por Asociacións de nais e pais de
alumnos/as escolarizados exclusivamente en Centros Públicos
(en diante denominadas ANPA ou Asociacións nestes Estatutos).
Poderán ingresar a Federación Provincial as ANPA de dis nta
procedencia sempre que acepten os principios desta Federación
Provincial, sinalados no Capítulo Segundo dos presentes
Estatutos. Esta Federación rexerase polos presentes Estatutos, e
en todo canto non estea previsto nos mesmos aplicarase a

vixente lei orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do
Dereito de Asociación, así como a lei orgánica 8/1985 reguladora
do Dereito á Educación do 3 de xullo e demais disposicións
especíﬁcas de aplicación que proveñan da Comunidade
Autónoma ou do Estado, supletorio en ausencia do autonómico.
As ANPA federadas que así o decidan poderán cons tuírse
agruparse por comarcas dependentes da direc va de FAPACEL,
para o mellor cumprimento no se ámbito dos obxec vos
previstos no Ar go 6º dos presentes Estatutos. A acción
federa va respectará a autonomía de cada Asociación aﬁliada,
sen inmiscirse nos asuntos internos das mesmas. Os Presidentes
das Federación Comarcais cons tuídas ao amparo dos presentes
Estatutos serán Vicepresidente da Federación Provincial.
Artigo 7º

Art. 7º.- O domicilio da Federación Provincial xase no Ediﬁcio
Cei Nodus Concello de Lugo, FAPACEL - Avda. Coruña 500 27003 Lugo.
O mesmo poderá ser variado por acordo da Xunta Direc va ou
por imposición da Consellería de Educación..

Art. 10º.Para integrarse na Federación Provincial presentarán:
a) Cer ﬁcado ou copia de acta de favorable á solicitude de
ingreso na Federación Provincial.
b)
Copia dos Estatutos da ANPA, con número de Rexistro
Provincial de Asociacións.
c) Copia da resolución de inscrición da xunta direc va actual no
Rexistro Provincial de ASOCIACIÓNS da Xunta de Galicia
d) Bole n de inscrición de alta na FAPACEL debidamente cuberto
(cos datos de domicilio social e contacto)

f) No prazo de trinta días naturais, a Xunta Direc va da
Federación Provincial acordará sobre a admisión da ANPA
solicitante; se o acordo fose nega vo farase constar por escrito
os mo vos que o fundamentaron; neste caso, a ANPA solicitante
poderá recorrer ante a primeira Asemblea Xeral que se celebre,
cuxa resolución deberá ser mo vada e inapelable, salvo o
disposto pola lexislación vixente. Na devandita Asemblea a ANPA
solicitante poderá ser ouvida.
Art. 14º.Son deberes das ANPA federadas:
a)
Non u lizar a Federación con ﬁns polí cos de carácter
par dista.
b) Cumprir os Estatutos e os acordos dos órganos de goberno da
Federación Provincial.
c) Contribuír ao sostemento económico da Federación Provincial
da forma que estes Estatutos determinen e os acordos de
Asemblea ﬁxan.
d) Comunicar antes de decembro do ano en curso á Xunta
Direc va Federación Provincial, número de alumnado do seu
centro e datos de contacto actualizados.
e)
Respectar as competencias da Federación Provincial.
Absténdose de formular comunicacións no seu nome.
f) Comunicar á Federación Provincial, calquera cambio nos seus
Estatutos, órganos de goberno e domicilio social.
Art. 20º .A convocatoria de Asemblea Xeral comunicarase ás ANPA membros
mediante carta ou correo electrónico para as ANPA que teñan
como válido e habitual ese medio de comunicación co FAPACEL,
cunha antelación mínima de 15 días debendo constar o lugar, día e
hora da reunión, Orde do Día redactado de forma clara. Fixarase na
convocatoria as horas da primeira e segunda convocatoria,
debendo mediar entre elas, polo menos un prazo de media hora.

Artigo 27

a) A Xunta Direc va da Federación Provincial virá integrada por
Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretaria/o, Vicesecretaria/o,
Tesoureiro/a, e vogais; que serán elixidos entre nais e pais de
alumnos ou tores que pertenzan a ANPA asociadas, en
Asemblea convocada ao efecto. O número de vogais non terá
limitación.
As candidaturas deberán ser completas, podendo incluír
suplentes para caso de que se produzan vacantes. A votación
será secreta e cada delegado deberá votar por unha das
candidaturas presentadas, sen realizar emendas ou
modiﬁcacións nas mesmas ou absterse.
Mediante o sistema de representación proporcional atribuirase
a cada unha das listas que alcanzasen un mínimo de 10% dos
votos emi dos, o número de postos na Xunta Direc va, que será
proporcional ao número de votos ob dos. Dentro de cada lista
resultarán elixidos os candidatos na orde que ﬁguren en cada
lista. O Presidente será o que encabece a lista máis votada, o
resto dos cargos serán nomeados na Xunta Direc va.
b) Ademais dos citados, formarán parte da Xunta Direc va en
calidade de Vicepresidentes, os respec vos Presidentes das
Federacións Comarcais que se cons tuísen ao amparo do
previsto no Ar go 2º destes Estatutos.
A orde das Vicepresidencias será determinado pola Xunta
Direc va a proposta do Presidente da Federación Provincial.
c)
Tamén poderase incluír e nomear como membro
colaborador da Xunta Directiva (vogal colaborador) aquelas
persoas (non pertencendo a ningunha ANPA) que a Xunta
Directiva estableza para aportar axuda no desenvolvemento
das súas funcións. Será nomeada pola Xunta directiva e terá
as
funcións
de:
orientación,
reflexión,
consulta,

asesoramento,
propostas...
terá voz pero non voto.
Dependo sempre da Xunta Directiva

Art. 28º.A duración do mandato da Xunta Direc va será de dous anos.
Para a elección da Xunta Direc va cons tuirase unha Mesa
Electoral composta por tres membros, elixidos de entre os
delegados presentes, que non pertenzan á Xunta Direc va
saínte, organizarán o proceso electoral.
O prazo de presentación de candidaturas terá como limite, en
todo caso, quince días antes da realización da Asemblea, na sede
social, da de Lugo.
Unha vez proclamada, a nova Xunta Direc va, ocupará a
presidencia da Mesa da Asemblea, dando por ﬁnalizada así a
intervención da Mesa Electoral.
En todo caso da non presentación de candidaturas, e por tanto,
non sendo posible elixir Xunta Direc va, a Asemblea Xeral, baixo
a presidencia da Mesa Electoral, deberá elixir de entre os seus
membros cinco delegados que se cons tuirán en Comisión
Xestora, co único obxec vo de convocar novas eleccións nun
prazo non maior a tres meses.
Os membros de la Xunta Direc va cesarán polos seguintes
mo vos:
Incorrer nalgunha das incompa bilidades contempladas no
ar go 29º dos presentes Estatutos.
Por perda da condición de nai, pai ou tor de alumno membro
de unha ANPA aﬁliada.
Pola non asistencia, sen xus ﬁcación ﬁdedigna, a tres reunións
consecu vas da Xunta Direc va ou cinco non consecu vas no
período dun ano natural.
No caso de producirse vacante por calquera causa na Xunta Direc va,
aquela cubrirase automa camente polo candidato seguinte da lista á que
pertence o subs tuído. Se non exis ra un candidato seguinte na lista, a
Xunta Direc va poderá propoñer e nomear un subs tuto.

Art. 35º
Corresponde ao Vicesecretario/a a subs tución do Secretario/a por
ausencia ou delegación deste.

En Lugo a 2 de febreiro de 2019
Sen máis asuntos que tratar remata a reunión as 10:55 horas

Secretaria

Vº e Prace o Presidente

Acta da Reunión Ordinaria da Xunta Directiva da FAPACEL

Asistentes:
Angela Muñoz
Froilán Pallín

En Lugo, o 19 de febreiro de 2019 ás 18:15 horas
en primeira convocatoria e ás 18:30h en segunda,
no local da FAPACEL no Cei-nodus do Concello
de Lugo en Garabolos, reúnese a Xunta Directiva

Isabel Calvete

da FAPACEL coa asistencia dos membros que

Berta Villamor

aparecen no marxe e coa seguinte:

Geovana Trelles
Ainhoa Seijas
Raquel Hermida
Sara Buide
Ascensión García

Orde do día:
Aprobación acta anterior.
Informe da presidenta.
Convenio da Deputación 2018 e 2019
Estado de contas
Proposta sumarnos o 8M
Proposta de creación de areas de traballo
Creación dun protocolo de información as
ANPA
na páxina web e de asociación
a FAPACEL
Suxestións.

Comeza a sesión ás 18:30 horas
15. Lectura e aprobación da acta anterior 10 de decembro do 2018
Apróbase a acta anterior.
16. Informe da presidenta..
 A subvención de 2018 da Xunta que tiñamos que haber cobrado en
decembro aínda nonfoi ingresada por debido a un erro na súa xestión
por parte do Gestor Fernando polo que este procedeu en poñelo en
mans dun avogado e este mércores 20 informará sobre o que se pode
facer. E tamén dixo que a cota do mes de xaneiro non a cobraba.
 Debido a non ter cartos Ascensión García (que realiza os trámites
administrativos) procedeuse a dar de baixa como traballador de
FAPACEL, o 31 de xaneiro de 2019

17. Convenio da Deputación 2018 e 2019.

a) Presentaremos o último trámite do convenio coa Deputación de 2018

o más tardar a primeiros días da semana seguinte,
b) O Convenio de 2019 informará Froilán dos temas a tratar.

18. Estado de contas
19 de febrero de 2019

Saldo actual

1.060,37

Pendente de pago

1.556,83

Monitores asemblea 2019

163,35

220 km de Pilar xd Lugo 2017

41,80

186 km Adela 2017

35,34

2492 km Isabel 2018

473,48

Nómina Ascen xaneiro 2019

543,14

Seguridade Social xaneiro 2019

234,72

Seguros ANPA asociadas aproximado

40,00

Teléfono aproximado

25,00

Pendente de ingreso

4.964,00

Convenio Deputación 2018

2.000,00

XUNTA DE GALICIA 2018 ?

2.964,00

19. Proposta sumarnos o 8M

Queda acordado por unanimidade a participación no 8M para o que se
mandará información as ANPA asociadas e contarase coa participación de
Elvira,
20. Proposta de creación de areas de traballo,
Para mellor dinamización do traballo a realizar pola FAPACEL asinarase un
area de traballo por persoa. Estas poderán ser:
o Comedores
o Transporte
o Convivencia
o Consellos Escolares
o Subvenciones
o Cumprimento competencias …
o Extraescolares
21. Creación dun protocolo de información as ANPA na páxina web e
de asociación a FAPACEL.
- Se procede a comunicar aos xestores da paxina web que queremos un
acceso visible no que as ANPA comuniquen as súas dúbidas,
problemas... e que FAPACEL poderá responder e quede rexistrado para
os que teñan algunha en común podan tamén consultar.
- No caso de que unha ANPA queira asociarse proponse enviar a
seguinte información
-

“Segundo a normativa, teriades que presenta:
o

a)

Certificado ou copia de acta de favorable á solicitude de

ingreso na Federación Provincial.
o

b)

Copia dos Estatutos da ANPA, con número de Rexistro

Provincial de Asociacións.
o

c) Copia da resolución de inscrición da xunta directiva actual no
Rexistro Provincial de ASOCIACIÓNS da Xunta de Galicia

o

d) Boletín de inscrición de alta na FAPACEL debidamente cuberto
(cos datos de domicilio social e contacto)

-

E para os que afirmen o seu desexo de formar parte da FAPACEL
enviaremos:
o

Información da cota de socio

o

BOLETÍN DE INSCRICIÓN SOCIOS e devolver enchido e
asinado (polo de protección de datos

o

Información sobre os seguros

o

Datos bancarios para pagamento

-

Enviaremos como benvida
o

Lexislación básica da ANPA

o

Información dos libros obrigatorios

o

Información contratación actividade

22. SUXESTIÓNS
Designación de representantes en
1. ANPAS GALEGAS: Estarán como representes en: Ángela, Froilán e
Isabel
2. No Consello Escolar Municipal: Berta, Froilán e se fará unha xuntanza
coas ANPA de Lugo cidade para que poñan representes.
-

-

Proponse facer:
O 30 de marzo a “XORNADA DE RURAL”
Unha xornada de comedores en Lugo
Unha xornada sobre acoso e malos tratos en Monterroso
Unha novas tecnoloxías
Un curso de xestión de ANPA

Considerase proponer as ANPA soliciten a figura que representa
a comisión de Convivencia nos Consellos Escolares.
-

Os pais e nais de Portomarín solicitaron a presenza de FAPACEL
na mesa redonda que queren facer cos partidos político para
solucionar o problema de seu centro de falta de profesorado para que o
modere.

-

Sara presenta o problema do colexio de Casás nos comedores
escolares
estase a facer moitas cousas mal e incluso raiando a a
ilegalidade. Como que a rapazada de infantil teña a súa hora de comer
no horario escolar
-

Ainhoa comenta que no colexio de Monterroso teñen problemas
cunha
profesora do centro. Esta situación levou ao Consello
Escolar e tivo que intervir o inspector abrindo un expediente no que na
actualidade segue sen
resolución.
-

Tamén se expuxo por parte de Froilán que no colexio de Outeiro de
Rei ten
un rapaz sufre acoso,
-

Acordase que próxima xuntanza da directiva será o sábado 23 de
marzo
as 17 horas no local da FAPACEL no Cei Nodus de Lugo.
-

Sen máis asuntos que tratar remata a reunión as 21:00h

Secretaria

Asdo.Isabel Calvente Carrera

Vº e Prace o Presidenta

M. Ángela Muñoz Álvarez

Acta da Reunión Ordinaria da Xunta Directiva da FAPACEL
Asistentes:
Angela Muñoz
Froilán Pallín

En Lugo, o 23 de marzo de 2019 ás 17:00 horas
en primeira convocatoria e ás 17:30h en segunda,
no local da FAPACEL no Cei-nodus do Concello
de Lugo en Garabolos, reúnese a Xunta Directiva

Berta Villamor

da FAPACEL coa asistencia dos membros que

Ainhoa Seijas

aparecen no marxe e coa seguinte:
Orde do día:

Raquel Hermida
Javier Luaces
Dorotea Paz
Ascensión García

Aprobación acta anterior.
Informe da presidenta
Estado de Contas
Subvención Xunta 2019
Convenio Deputación 2019: proposta de
actividades
Suxestións.
Comeza a sesión ás 17:30 horas

23. Lectura e aprobación da acta anterior 19 de febreiro do 2019
Apróbase a acta anterior.
24. Informe da presidenta..




Enviado inscrición boletín de socios e ata agora so responderon19
Presenza de FAPACEL na xuntanza de Portomarín
Estiveron César Fernández, do PP, Luís Manuel Álvarez, do PSOE,
Olalla Rodil, do BNG e Luca Chao, de En Marea, parlamentarios
vinculados á área de educación, foron os invitados xunto co alcalde,
Juan Serrano, e da federación provincial de Anpas, Froilán Pallín.
Os pais dos alumnos do CEIP Virxe dá Luz decatáronse de que o
seu cole, a pesar de que incrementara nun alumno a súa
matrícula, perdería un profesor e os 33 estudantes en primaria
pasaban de estar agrupados en tres clases, a facelo en dúas,



Xuntanza con Casas. Estiveron Froilán, Ángela, Ascensión, Elvira e por parte da
ANPA Sara e dous representantes mais. Expoñendo a problemática da relación coa
dirección do centro
Acordouse que Ángela contactaría con Sara (presidenta de Casás) para que
lle explicara exactamente o número de colaboradoras durante o servizo do
comedor, para saber cales son as quendas, quen está cos nenos no recreo
na segunda quenda, e cantas colaboradoras hai ao mesmo tempo no
comedor e que iría Berta tamén,xa que está no grupo de traballo de “
comedores”
Despois, con esta información, facer o traballo pertinente para ver se a orde
ORDEN de 21 de febrero de 2007 está ben elaborada neste apartado:
Primaria
Nº alumnado: más de 120.
Personal de atención: 5 personas.
Infantil
Nº alumnado: más de 70.
Personal de atención: 5 personas.
E se se pode traballar para mellorarla, non pensando en Casás só, senón en
liñas xerais. Ou coñecer se xa hai un traballo previo feito.



Reunión cas ANPA DE LUGO será o 10 de abril na sede de FAPACEL as 18
horas co seguinte orde do día:
 Presentación dos novos membros da xunta directiva da Fapacel.
 Presentación dos traballos e actividades previstas para 2019.
 Informe da asistencia a un novo grupo de traballo do Concello
de Lugo o pasado 22 de febreiro.
 Consello Escolar Municipal.
 Comedores.
 Rogos e Preguntas.
 Acórdase que será Ángela quen a convoque.



O asesor aínda non comunicou nada da reclamación da subvención da xunta
de 2018. Ángela queda en chamar.
Enviado a ANPAS GALEGAS a relación de socios para a súa subvención.



25. Estado de Contas
23 de marzo 2019

Saldo actual

Pendente de pago

Monitores asemblea 2019

540,82

1.317,11

163,35

220 km de Pilar xd Lugo 2017

41,80

186 km Adela 2017

35,34

2492 km Isabel 2018

473,48

Nómina Ascen xaneiro 2019

543,14

Seguros ANPA asociadas
aproximado

40,00

Teléfono aproximado

20,00

Pendente de ingreso

4.964,00

Convenio Deputación 2018

2.000,00

XUNTA DE GALICIA 2018 ?

2.964,00

26. Subvención Xunta 2019
c) ACTIVIDADES:
1.-“Docencia por proxectos explicada ás familias”
2.-“Educación afectivo- sexual”
 ORZAMENTO
Outras previsións de gastos: - Comunicacións: teléfono, correo, fax, Internet,
páxina web - Publicacións e documentación. - Repercusión de gastos xerais:
fotocopiadora, encadernadora, material funxible de oﬁcina … - Parte proporcional
gastos de persoal (1 administrativa)...
Estrutura das xornadas quilometraxe: según BOE: dende a sede social de
FAPACEL.
Presuposto aproximado: 14.500 euros.
27. Convenio Deputación 2019: proposta de actividades

-

Orzamento de gastos e ingresos correspondente a:
"Coa educación por diante" 2019: 10.950€.
Proxecto convenio 2019:”COA EDUCACIÓN POR DIANTE”

A XESTIÓN DAS ANPA
XORNADAS, OBRADOIROS, CHARLAS... destinadas a formación das
familias

28. SUXESTIÓNS
-

A XORNADA de Muras, Cambiase a do 10 de abril (por dificultade de asistencia da
Directiva) e contemplase a opción de que pode ser o 11 de Maio. Quedase en darlle
forma, contemplase a opción de podería ser presentada como a “II xornada de Anpas
galegas no rural”, pero que xa se irá falando.

-

ALAR GALICA- Proxecto coaching menores
Asociación Alar informou a Berta que moitas familias descoñecen,
teñen un servizo gratuíto para menores que presenten problemáticas.

-

Berta sinalou que o artigo 41 dos estatutos e de obrigado cumprimento .

Sen máis asuntos que tratar remata a reunión as 20:30h

Vicesecretaria

Asdo.Berta Villamor Catoira

Vº e Prace o Presidenta

M. Angela Muñoz Álvarez

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE ABRIL
El día 22 de abril a las 19:30 en el local de Fapacel .Asis ó Elvira como vocal colaborador y los
siguientes miembros de la junta direc va: Adela Soler,Froilán Pallín,Montse Cabaneiro,Ainhoa
Seijas,Dorotea Paz,Javier Luaces,Geovanna e Isabel Calvete.
No había orden del día porque la intención era que Elvira nos diera unas nociones de ges ón,pero si
que se trataron varios temas:
-Comisión de escolarización,se acordó que entre Javier y Doris (y creo que Froilán),se buscaría a
alguien entre las ampas de Lugo para par cipar en esa comisión.
-Se acordó buscar una tarifa nueva para el

de Fapacel (Adela)

-Se acordó dividir la provincia entre los miembros de la direc va y queda así:
Lugo Sur:Ainhoa,Marisa y Pilar de Friol
Lugo ciudad: Javier,Doris y Sara
Mariña: Geovanna y Raquel
Montaña: Adela,Pilar e Isabel
Terra Chá:Montse
-Se acordó en que buscaríamos a alguien más de la zona de Terra Chá para la direc va (busca Isa)
-Se acordó decirle a Pilar de Courel que intente contactar con alguien de Brollón
-Se acordó buscar en el correo el censo de Ampas asociadas para repar rlas.
-Se acordó que Elvira se encargaría del grupo de correo de google,del correo de Fapacel y de la
página web.
-Se acordó enviar una circular a las ampas asociadas para que envíen lo que quieran colgar en la web.
-Se acordó incluir en la web una sección de preguntas frecuentes
-Dominio
-Se acordó que Isa pregunte en Cultura de la Diputación sobre la subvención del plan “Emprega”
-Geovanna habló de los “PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN DE LOS CENTROS”,y dice
que el responsable de estos planes es la dirección del centro...
-Se acordó empezar a organizar charlas sobre ges ón de ampas impar das por Elvira que iría
acompañada por un miembro de la direc va.
-Se acordó que la fecha para la asamblea extraordinaria para elegir nueva junta direc va sea el 20 de
mayo a las 19.30 en el Nodus.
Secretaria

Presidente en funciones

Luns 3 de Xuño as 17 horas no local da FAPACEL

ORDEN DO DÍA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación acta anterior.
Informe da presidenta
Subvención de Igualdade
Convenio Deputación 2019: proposta de ac vidades

5. Suxestións.
Aprobación acta anterior
Aprobase por unanimidade a acta anterior
Informe
 Enviado inscrición bole n de socios e ata agora so responderon 19
 Pendente a reunión cas ANPA DE LUGO
 O asesor aínda non comunicou nada da reclamación da xubvención da xunta de 2018
 Enviado a ANPAS GALEGAS a relación de socios para a súa subvención.
Subvencón Igualdade
Acordase por maioria presentar solicitude a subvención de acordo coa RESOLUCIÓN do

20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da
igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento
do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais
do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2019.
Acordase tamen que dita presentación a faga o Vicepresidente (Froilán Pallín Seco)
por ser a día de hoxe o único que ten o certificado dixital actualizado
DEPUTACIÓN
Falta facer a memoria
Sen mais asuntos que tratar rematase a xuntanza as 18,30

Presidenta

Isabel Calvete Carrera

Secretaria

Montserrat Cabaneiro Rego

ACTA DA XUNTANZA ORDINARIA DA DIRECTIVA DA FAPACEL
En Lugo, o 8 de xullo de 2019 ás 19:00 horas en
primeira convocatoria e ás 19:30h en segunda, no local da FAPACEL no Cei-nodus
do Concello de Lugo en Garabolos, reúnese a Xunta Directiva da FAPACEL coa
asistencia dos membros que aparecen no marxe e coa seguinte:
Orde do Día:
1. APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
2. ESTADO DE CONTAS.
3. CONTRATACIÓN DO XESTOR.
4. CONTRATACIÓN ELVIRA.
5. PAGO DEUDAS.
6. ESQUEMA ACTIVIDADES E GASTOS SUBVENCIONABLES.
7. CUESTIÓNS PLANTEXADAS POLA ANPA DOS OLLOS GRANDES.
8. CARTA PRESENTACIÓN DA FAPACEL PARA AS ANPAS.
9. ROGOS E PREGUNTAS.
Comeza a sesión ás 19:30 horas
1. APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
Non se puido aprobar a acta anterior por non estar feita.
2. ESTADO DE CONTAS.
A día 08/07/2019 o saldo da conta da FAPACEL é de 2.434,17€.
Ata ese día, aínda non ingresaron os cartos nin o concello de Muras nin a
Deputación de Lugo.
Este remanente procede na súa maioría polas aportacións das ANPAS
como pago da cota, empregarase para pagar a factura do seguro anual. O
saldo real da conta é de 724€.
3. CONTRATACIÓN DO XESTOR.
Se presentan dous proxectos de dúas xestorías é por votación decídese

contar cos servizos da Xestoría “CYB ASESORES,S.L “de Palas de Rei.
O tema económico foi un dos motivos polo que nos decantamos por esta
xestoría ademais da profesionalidade que amosou coa súa xestión durante
o actual curso cunha das ANPAS da directiva.
4. CONTRATACIÓN ELVIRA.
Decídese contratar a Elvira 5 meses, dende agosto 2019 ata decembro
2019.
3 nóminas presentaranse como gasto subvencionable da Deputación de
Lugo e outras dúas como gasto para a subvención da Xunta De Galicia
ademais incluirase para esta última unha nómina de Ascen.
5. PAGO DEUDAS.
Acórdase pagar as seguintes débedas no momento que cobremos os
2000€ da subvención.
a) Pago a Elvira. Na actualidade o importe ascende a 321,69€,
correspondente pola realización de tres talleres de Xestión de
ANPAS.
b) Pago servizo de ludoteca realizado pola empresa Total Esport na
Asamblea Xeral da FAPACEL, o importe ascende a 163,35€.
c) Pago de kilometraxe feito polos membros da Directiva da FAPACEL.
6. ESQUEMA ACTIVIDADES E GASTOS SUBVENCIONABLES
SUBVENCION XUNTA DE GALICIA
a) 2 nóminas de Elvira e 1 de Ascen.
b) Material de oficina.
c) Kilometraxe .
d) Gastos de xestoría e de teléfono.
SUBVENCIÓN IGUALDADE
a) Charlas impartidas por Laura.
b) Guías e marcapáxinas.

c) Obradoiros: “O xeito” e concertos “Eu son”.
SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN DE LUGO
a) Taller “Xestión de ANPAS”.
b) Charla “Resolución de conflictos”.
c) Charlas afectivo- sexuais.
d) Talleres asociación RAIOLAS (Lugo).
e) TROUPELEAR.
f) Nóminas Elvira (restantes).
g) Gasto de xestoría, material de oficina e deseño.
PROPOSTA: cambiar a tarifa de móbil a LOWE. Importe 19:95€ IVE
incluído (sen límite de chamadas e sen límite de datos).
7. CUESTIÓNS PLANTEXADAS POLA ANPA DOS OLLOS GRANDES.
Un membro da directiva da ANPA do IES Ollos Grandes plantexa as
seguintes cuestións e propón trasladalas ao Consello Escolar Municipal:
a) Problema social en aumento coa inxesta de alcohol e drogas.
b) Redes sociais e as responsabilidades legais do alumnado e das
familias.
c) Programa Edixgal (libro electrónico) implantado de forma
experimental en 1º e 2º ESO. Obriga ás familias a facer un sobre
custo e aos nenos e nenas a levar sobrepeso nas mochilas.
Decídese tratar o tema na vindeira xuntanza de setembro de 2019 coas
ANPAS da cidade de Lugo para tomar decisións conxuntas.
8. CARTA PRESENTACIÓN DA FAPACEL PARA AS ANPAS.
Acórdase redactar unha carta de presentación dirixida a todas as ANPAS
da provincia de Lugo onde queremos reflectir a nova traxectoria que a Xunta
Directiva da Federación queremos levar a cabo e as actividades programadas
para realizar antes de finalizar o ano 2019. As cartas enviaranse na maior
brevidade posible para que as ANPAS poidan solicitar as actividades que

sexan do seu interese.
Plantéxase convocar si é necesario unha xuntanza coas ANPAS para
aclarar posibles dúbidas que xurdan.
9. ROGOS E PREGUNTAS.
Marisa membro da directiva da ANPA CPI San Tomé do Carballo de
Taboada, traslada a preocupación de varias nais e pais de Taboada polo
funcionamento tanto do colexio como do instituto do concello, despois de
reunirse coa dirección do centro e deixar reflectido os problemas no centro
educativo.
Sen máis asuntos que tratar remata a reunión ás 21h.
A Vicesecretaria
Asdo.Ainhoa Seijas Castiñeira

A Presidenta
Asdo. Isabel Calvete Carrera

ACTA DE XUNTANZA DE ANPAS LUGO SUR
Asistentes:
Katherine Major
(Monterroso)
O lia González López
(Carballedo)
Joseﬁna Rodríguez Gaspar
(Carballedo)
Sandra Eiriz Lemos
(Carballedo)
Cris na Fernández García
(Gun n)
Mª Carmen López Varela
(Gun n)
Miguel Ángel Rivera Parral
(Palas de Rei)
Ainhoa Seijas Cas ñeira
(Monterroso)

-

En Chantada, 10 de setembro de 2019 ás 18:00 horas reúnense as Xuntas
Directivas das ANPAS LUGO SUR, coa asistencia que aparece anteriormente
relacionada e coa seguinte:

Orde do Día:
1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2. INFORMACIÓN PARA AS DIRECTIVAS
3. SUXESTIÓNS PARA AS DIRECTIVAS
4. PROPOSTAS PARA AS DIRECTIVAS

Comeza a sesión ás 18:00 horas
1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Apróbase por unanimidade a proposta formulada no grupo Anpas Lugo Sur, para que nen@s soci@s
das Anpas de (Carballedo, Chantada, Taboada, Portomarín, Gun n, Palas de Rei, Friol, Antas de Ulla e
Monterroso), poidan realizar ac vidades extraescolares noutros centros que pertenzan a estas Anpas
cumprindo os seguintes requisitos:
a) Para realizar ac vidades noutro centro escolar diferente ao de procedencia, ten que ser soci@ da
ANPA do centro onde estea matriculad@.
b) Se na ANPA onde se vai realizar a ac vidade extraescolar ten como norma para os seus soci@s
pagar a cuota de seguro de accidentes, a persoa entrante debe aboar esa can dade para incluíla no
debandito seguro
c) A organización do funcionamento da ac vidade será a cargo das persoas responsables que
organicen a ac vidade extraescolar.
Información para ás Direc vas
a) A Anpa debe pedir ás empresas que impartan as ac vidades extraescolares a seguinte
documentación:
Cer ﬁcado de delitos sexuais.
Cer ﬁcado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social e con Hacienda. (Sempre que as
persoas que impartan a ac vidade sexan autónomas).
b) A Anpa debe cumprir coa Lei de Protección de Datos
Suxes óns para as Direc vas
Na xuntanza formuláronse diferentes ideas coa ﬁnalidade de compar r ideas que poden ser de
u lidade a outras Anpas.
a) Cobrar trimestralmente as ac vidades extraescolares.
b) Solicitar por escrito a que baixa nunha ac vidade.
c) Empregar algunha aplicación para compar r información entre o grupo ANPAS LUGO SUR, (Trello,
dropbox….)
d) Procurar solicitar ac vidades de FAPACEL diferentes para poder realizalas de forma conxunta as
persoas interesadas.
Propostas para as Direc vas
a) Camiño de San ago: propónse facer uns poucos kilómetros, os máis caracterís cos de cada etapa
do Camiño de San ago. Cada etapa coa duración de un día, a organizar entre todas as Anpas Lugo
Sur.

b) II Encontro Lugo Sur: organiza Anpa Palas de Rei
Non habendo rogos nin preguntas, remata a sesión ás 20:00 h
Presidenta ANPA MONTERROSO

Acta da Reunión Extraordinaria da FAPACEL coas ANPAS da cidade de Lugo

En Lugo, o 25 de setembro de 2019 ás 20 horas, no Asistentes:
ccPor parte da Xunta direcva da
Fapacel Isabel Calvete
(presidenta)
Froilán Pallín (vicepresidente)
Javier Luaces (Vogal)
Sara Buide (Vogal)
Elvira Lombao (administravo)
a
Asisten representantes das
seguintes anpas:
Ceip Menendez Pelayo
Ceip Luis Pimentel
Ceip Paradai
Ceip Casás
Ies Ollos Grandes
Ceip Rosalía de Castro
Ceip Quiroga Ballesteros
Ceip As Mercedes
Ies SAnxillao

Cei-nodus do Concello de Lugo en Garabolos na sala de Xuntas, reúnese a Xunta Directiva da
FAPACEL con representantes as anpas de Lugo cidade que aparecen no marxe e coa
seguinte:
Orde do día:
1. Aclarar a situación económica da FAPACEL no 2018-2019
2. - Rogos e preguntas

Comeza a sesión ás 20.15 horas

1.- Aclarar a situación económica da FAPACEL no 2018-2019
A presidenta explica a situación que a FAPACEL viviu dende que se fixo cargo da Federación
en Maio de 2019. Debido a unha mala xestión a Federación viuse nuns momentos económicos
complicados polo cal non se poideron facer ningunha actividade coas anpas ata solucionar
todo o desarreglo económico anterior (perdida de subvencións, multas a facenda e a S.S.,
actividades sen pagar...)
Explica tamen que actualmente temos pedidas en concedidas tres subvencións: da Xunta, de
Igualdade e da Deputación que son coas que se van facer as actividades para este último
trimestre do ano, e que xa enviamos no mes de xullo as follas de inscripción a todalas anpas.
Tras un tempo de preguntas e reflexións sobre este tema pasamos o seguintes
.- Rogos e preguntas
Preguntanse as anpas que creen que a Federación pode facer para mellorar a súa situación e a
dos seus coles respectivos.
Principais preocupacións:
As líneas de axudas as anpas
Comedores
Situación de alcohol e drogas na cidade
Demasiada burocracia a hora de xustificar as subvencions da Deputación´
Preocupación pola mala implantación do libro dixital, pois convive co libro en papel
Pideselles as anpas que no prazo dunha semana envien por wass as súas preocupacións e
pediremos xuntanza co concelleiro de educación para trasladar todas as súas preocupacións.
Asi como tamen pediremos falar con Intervención da Deputación para axilizar os tramites das
subvencións
Próxima xuntanza para dar conta de todas as accións feitas despois das festas de S.
Froilan.
1.
Sen máis asuntos que tratar remata a reunión as 21:00h
Asinado Presidenta
Asdo.Isabel

REUNIÓN COAS ANPAS DE LUGO CIDADE DO DÍA 2 DE DECEMBRO

Como acordamos na anterior xuntanza tratamos de buscar unha solución ás
cuestións plantexadas,para isto concertamos reunións co Concelleiro de Educación
do Concello de Lugo e co Deputado provincial da área de Deporte que tamén leva a
de Artesanía.
Co tema dos problemas a hora de xustificar as subvencións da Deputación ,e ao no
haber un responsable político directo desta área,xa que o levan directamente as
administrativos e a interventora,decidimos presentar un escrito ao presidente da
Deputación,do que ata o momento non recibimos resposta.
Na xuntanza co Concelleiro de Educación plantexáronselle os seguintes temas:
-Comisión tripartita de comedores: As novas representantes da Fapacel nesta
comisión (Doris e Verónica) serán as encargadas de transmitir á comisión todas as
incidencias que surxan,para que esto funcione,proponse que as persoas autorizadas
a entrar nos comedores fagan un informe cada vez que vaian para ter constancia por
escrito da situación.Tamén pidiuse que as normas de convivencia estiveran expostas
en todos os comedores así como un canal de comunicación o reclamación
facilmente identificable.
-Comunicación entre colexios e concello para axilizar o arranxo de desperfectos :
neste caso o concello ten a competencia dos arranxos nos centros educativos
sempre que isto non implique a sustitución o cambio do material por ex.unha
persiana.Neste caso e no de obras maiores a competencia é da Xunta.
Tamén se falou de que os traballos de xardineria nos colexios se fixeran fora do
horario escolar e no de as extraescolares.
-Axudas para as anpas para desenvolver as seguintes actividades: relacionadas coa
inclusión,co medio natural e coa cultura tradicional: A Concelleria de Educación non
ten presupuesto para subvencións pero comprometeuse a falar coa Concellería de
Cultura e coa de Participación Cidadá. Agora sabemos que a partir do vindeiro ano
cada concelleria levara as súas propias subvenciósn, asi que as anpas
dependeremos directamente de Educación
-Vieiros seguros: Está feito o proxecto e a intención e comezar nun colexio piloto o
primeiro ano para subsanar errores e logo,no resto.
-Actividades para Anpas como contacontos,monicreques,teatro ,clubes de lectura
etc,pedimos que o Concello publicite a través da Fapacel todas as actividades que
organiza includidas as das bibliotecas municipais para facerllas chegar as
anpas.Comprometeuse a abrir esta vía de comunicación

Dende o concello a través, do convenio de comedores ofertan estas actividades
patinaxe, danza, baile moderno, tenis de mesa, axedrez,,ritmica, teatro, musica
tradicional, contacontos, titeres,, baloncesto , futbol sala, predeporte

Actividades de ocio. A concelleria de xuventude sacou unha seria de actividades
para este trimestre, na cal poden ir todas as rapazas que o soliciten, asi como sacou
actividades especificas para Samain. O que podemos facer é enviarvolas, se nos
chegan a nos para que as espalledes.
Comenta Berta que o concello ten un programa que se chama MAIS X TI que
sacaran actividades a principio de ano, asi como que na Casa da Xuventude teñen
un programa de actividades tamen para xovenes
Co Deputado Provincial que leva a Área de Artesanía falouse de:
-Promocionar a artesanía nos alumnos a través do Centrad activando o programa
de “obradoiros portátiles “que tiñan fai anos ou algo similar.E promocionar tamén as
visitas guiadas para os colexios ao Centrad que aínda teñen.
Comentase tamen que dende a Deputación nos piden que lles pidamos as anpas
que aporten ideas sobre novos obradoiros a facer dende o Centrad
Alcohol e drogas nos adolescentes. O concello de Lugo ten un programa que se
chama PREVILUGO que traballa educación afectivo-sexual, novas tecnoloxías,
bulling, adiccións..... no cal fan obradoiros tanto para os colexios directamente como
para as anpas. O taller das anpas e prevención de drogas para as familias, tamen
teñen charla para familias sobre fomentar estilos de vida saudables
Libro dixital. Dende a Confederación ANPAS GALEGAS estamos recabando
información sobre como esta a funcionar esto nos centros e valorar como afrontar
este problemas
Semana do cine. Imos intentar que se promociones mais entre os coles, incluso que
se abra as anpas. Tamen intentaremos que abran unhas sesións polas mañas para
que sexa mais factible que os alumnos asistan (proposta de Elena)
Colexios con un alto número de migrantes precisan mais recursos para poder
atender as necesidades que ten este alumnado, reforzo puntual en secretaria,
traductores, profesorado de apoio
Como actividades para os vindeiros trimestres tamen se informa de que se vai abrir
a posibilidade de que as anpas soliciten charlas/talleres sobre medioambiente e
prevención de incendios
-A continuación enviamos o resumo do Consello Escolar Municipal
-

Dación de contas da Concellería de Educación e difusión do coñecemento.
Este novo equipo leva moi pouco tempo na xestión, pero informan de que teñen un
equipo de persoas a media xornada, contratadas para facer os mantementos e
pequenas melloras dos colexios, no concello de Lugo. Dende a representación das
Anpas, pedimos máis coordinación a hora de solucionar as cuestión relacionadas co
mantemento, e cando ese mantemento se converte en obra maior, polo que ten que
ser asumida pola Xunta.
Parécenos importante dende Anpas, non agardar a que acontezan as cousas senón
tratar de aplicar unha política de prevención, facendo inspeccións anuais dos centros
( electricidade, bisagras, xanelas, cristais…)
O Concello ten previsto dotar dun equipamento básico para reparacións ós
conserxes dos centros.
A Concellería de Educación, ten previsto deseñar accións educativas de carácter
transversal para Anpas e colexios, trátase de poder ofrecer un programa de
formación para familias: refírense a charlas, acción culturais…
Colaborar na difusión das actividades que se programan dende o Concello e
Deputación facéndollas chegar ós colexios e Anpas.
Compromiso de instalar aparca bicicletas en tódolos colexios, sempre e cando o
soliciten.
No referente ós Vieiros Seguros, este curso, procederase a elevar os pasos de
peóns, e a realizar campañas de sensibilización.
Proponse por parte do concello a Consellería, a posibilidade de instaurar o servizo
de madrugadores en colexios onde o servizo de comedor é xestionado pola xunta,
podendo empregar as instalación de comedor. ( queda pendente de estudo por parte
da consellaría, e por parte do concello).
Proposta de actuacións da Concellería e cobertura de vacantes
Faltan representantes no Consello Escolar Municipal por parte do profesorado, polo
que o concello enviará un correo ós centros para que propoñan candidatos, que os
representen neste órgano. Os criterios de selección non están considerados no
regulamento, posto que é moi antigo e precisa ser actualizado, polo que se solicita
unha adecuación a normativa actual.
Rogos e preguntas
Dende as Anpas, expuxéronse as seguintes cuestión
A xardinería: solicitase que se revise o prego de condicións, antes de ser asinado,
co fin de que se estime un horario para facer as podas e arranxos de xardinería, fóra
do período lectivo e fóra do período extraescolar. Así como un mantemento antes do
1 de setembro, xa que aínda que os nenos e nenas no comezan as clases ata
mediados de setembro, o profesorado e as actividades para a conciliación que teñen
lugar en algún centros xa comezan na primeira semana de setembro. ( o concello
informa que xa pasan a nosa petición, e quedamos pendentes de ver se é posible

facelo)´
Solicítase que se comuniquen os representantes do concello para os consellos
escolares, O Concelleiro de educación, explica que xa están designados e que en
breve serán comunicados ás direccións dos centros educativos.
Infórmase ó concello de que en algúns colexios con servizo de almorzo, pasan frío,
xa que as calefaccións que se acenden no momento de entrar ó colexio non son
suficientes, xa que os espazos están moi fríos, propoñemos algún sistema de
radiadores programables, posto que é imposible quecer espazos concibidos para
moitos nenos pero no tempo do servizo de almorzo non teñen tanta afluencia de
xente.
Trasládase tamén a preocupación pola posible falla de prazas, na zona sur da
cidade ( zona SanFiz, Augas Ferreas) posto que son as zonas onde se activou a
construción. A resposta neste caso é por parte da Consellería de educación, que nos
explica que se está a estudar a posibilidade de que a Escola de Maxisterio cambie a
súa situación, polo que se podería dotar a Anexa de máis liñas. A representación de
Anpas propón as seguintes dúbidas: teríase que revisar a zonificación, e amosa a
súa preocupación de cara o aumento de liñas nunha zona na que non é doado
estacionar, e non existe unha aparcamento nas inmediacións do colexio.
A consellería, informa de que Lugo xa vai ter un novo colexio, e recorda que as
propias Anpas loitamos por telo no Sagrado Corazón.
A próxima xuntanza terá lugar no mes de xaneiro ou Febreiro.

MEMORIA

La Fapacel quiere que se lleve a cabo la
revisión de zonas escolares este año
M.M.L. 03 Febrero 2019 13:16 h.

Par cipantes en la asemblea, entre ellos y la nueva presidenta, primera por la derecha en la ﬁla
superior. X. PONTE
La federación de Anpas asegura que están desfasadas y crean desequilibrios en los centros

La Federación Provincial de Anpas de Centros Públicos de Lugo (Fapacel) celebró este sábado su
asamblea ordinaria y se marcó como uno de sus obje vos para el presente año conseguir la revisión
de las zonas escolares de la capital porque consideran que están desfasadas y no se adaptan a las
necesidades de escolarización actuales.
Según el vicepresidente de la Fapacel, Froilán Pallín, que hasta este sábado ejercía la presidencia de
forma interina, tanto la evolución demográﬁca de la ciudad -con una demanda creciente de plazas
escolares en la zona sur y gran número de vacantes en algunos centros más al norte- como las
transformaciones -especialmente el cambio de los IES As Mercedes y Politécnico a centros
integrados de FP-, hacen necesaria una revisión del mapa de las áreas adscritas a cada centro escolar
y también la vinculación de los colegios a los ins tutos de ESO y BAC para evitar
descompensaciones.
Pallín apuntó que este tema ya se trató con el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, y
que para realizar esta revisión es necesario involucrar a toda la comunidad educa va -desde la
Administración a los sindicatos y las familias- y alcanzar un consenso.

La jornada celebrada este sábado terminó con una charla del vicepresidente de Anpas
Galegas, Fernando Lacaci, sobre "Anpas e par cipación democrá ca"
Por otra parte, la Fapacel con nuará este año con la realización de jornadas de par cipación y
formación y con la puesta en funcionamiento de las escuelas de padres. También pretenden crear
una coordinadora en A Mariña con su propia direc va.

RECONOCIMIENTO. En el encuentro celebrado este sábado se entregó, por primera vez, el premio
Na Defenda do Ensino Galego a una persona vinculada a las Anpas, que recayó en la expresidenta de
Fapacel Elvira Lombao, y a un docente. En este úl mo caso correspondió a Pedro Rodríguez,
profesor en Samos que siempre estuvo vinculado a la enseñanza en el ámbito rural y a movimientos
de renovación pedagógica, además de colaborar asiduamente con la Fapacel.
La jornada celebrada este sábado terminó con una charla del vicepresidente de Anpas Galegas,
Fernando Lacaci, sobre "Anpas e par cipación democrá ca".

Nais e Pais do colexio de Portomarín reunieron a
parlamentarios de todolos signos para que se pronunciasen
pola falta de un profesor . Ali estaba tamen a FAPACEL

César Fernández, do PP, Luis Manuel Álvarez, do PSOE, Olalla Rodil,
do BNG e Luca Chao, de En Marea, parlamentarios vinculados a área
de educación, foron os invitados xunto co alcalde, Juan Serrano, e
presidente da federación provincial de Anpas, Froilán Pallín.
Un debate no cal quedou moi claro que a política do PP é a de desmantelamento do
rural pois eles so traballan con datos e a rapazada non son números e non podemos
tratalos como tal.
Despois de escoitalos a todas o que quedou claro é que “falta vontade política” para
dar solucións os problemas dos colexios do rural

No Consello Escolar dos centros de ensino debe nomearse unha persoa que vele
pola igualdade real, tal e como indica a norma.

A FAPACEL súmase á celebración do Día Internacional da Muller, 8 de marzo.

A FAPACEL celebra o día Internacional da Muller, 8 de marzo,
reivindicando que traballar na igualdade de xénero dende a escola,
especialmente coas
crianzas de Educación Infantil e Primaria, é
necesario e imprescindible para
eliminar
os
estereotipos
relacionados co xénero e, por conseguinte, previr e conseguir erradicar
situacións de discriminación sexista no futuro, o que axudará a sentar
bases sólidas para unha sociedade máis xusta dende a igualdade.

Modificar os contidos sexistas no ámbito educativo, formar ao profesorado en propostas
pedagóxicas como a coeducación (método educativo que parte do principio da igualdade entre
sexos), así como realizar cambios nos propios espazos das escolas que favorezan a igualdade
de xénero son algunhas das ideas coas que traballar para eliminar os estereotipos sexistas
dende a primeira infancia. Tamén debemos conseguir que tanto os docentes como as familias
traballen xuntos, imprescindible para favorecer a igualdade de xénero tanto na escola como na
sociedade en xeral, que os centros e as familias camiñen da man dende o diálogo e o traballo,
cun obxectivo común: a igualdade entre homes e mulleres na escola, que é tamén a base para
conseguir a igualdade en todos os ámbitos da sociedade.

Para iso dende as ANPAS debemos esixir que dende a Administración se poñan os
medios necesarios para que se cumpra o que recolle a norma, segundo o artigo 126.2 da
LOE, que di: ·”Unha vez constituído o Consello Escolar do centro, este designará unha
persoa que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real entre homes e
mulleres “.

Estas son algunhas das funcións que podería ter esa persoa:
- Velar porque no centro exista igualdade real entre mulleres e homes.
- Impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real entre mulleres e homes.
- Dinamizar medidas que favorezan a igualdade real entre mulleres e homes.

- Establecer a coeducación como proposta pedagóxica do centro.

Este artigo da LOE ten presente a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. A
FAPACEL reivindica que non só se debe nomear esa persoa porque o mande a norma, senón
que debe estar formada de xeito transversal como educador social e no ámbito psicolóxico e
pedagóxico.

A parte do nomeamento obrigatorio desta persoa que vela pola igualdade real, é moi
importante coñecer a existencia doutra figura importante que debe estar implantada e que
integra a toda a comunidade educativa: a chamada comisión de convivencia e constituída
dende os Consellos Escolares de cada centro educativo; estará formada por representantes do
alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos do centro, e
unha das súas funcións é a de impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia,
especialmente para o fomento de actitudes que garantan a igualdade entre homes e mulleres, e
a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa.

Esa comisión de convivencia debe reportar o seu traballo no Consello Escolar polo menos
dúas veces ao longo do curso, para que todos os seus membros coñezan os problemas, as
actuacións desenroladas e as medidas de corrección propostas.

A ANPA e a persoa que a representa no Consello Escolar deben ser coñecedores tamén da
programación xeral anual do centro e do plan de convivencia, e os obxectivos relativos ao
fomento da igualdade entre homes e mulleres, actuacións preventivas de posibles situacións
de violencia de xénero e que plans, accións formativas ou programas se levan a cabo por parte
do centro; e reportar aos socios de toda esa información para que as familias podan traballar
xunto co centro no fomento desa igualdade efectiva e real tan necesaria, facilitando esa
información, concienciando e promovendo accións de mellora.

Educando hoxe con e para a igualdade darémoslle aos nosos fillos as ferramentas sociais para
ter unha sociedade máis xusta entre iguais, conseguindo logros que se trasladarán
transversalmente a todos os sectores da sociedade: tolerancia cero á violencia, igualdade
salarial, dereitos para integración social e laboral, respecto pola diversidade e solidariedade.
Debemos ser críticos e denunciantes das inxustizas dende a Escola Pública. Loitar por a
igualdade entre homes e mulleres, non so é unha obriga de xustiza, senón que á vez revirte
nun pensamento global que suma en positivo para o comportamento da sociedade .
FAPACEL reivindica que dende a Administración se vele porque se cumpran os mecanismos
xa aprobados por norma, investindo en persoal e medios que permitan levar a cabo todas as
iniciativas que traballen, impulsen e teñan como obxectivo a igualdade real entre homes e
mulleres dende estás dúas figuras que xa hai nos centros: o nomeamento dunha persoa que

impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real entre homes e mulleres e a
comisión de convivencia. Ámbolos son mecanismos recoñecidos que cos recursos necesarios
teñen un gran campo de traballo e a capacidade de chegar a toda a comunidade educativa.

Las Anpas califican de "pésimo" el inicio de curso en los colegios de Cervo y
Casás
EFE12 SEPTIEMBRE 2019 10:19 H.
LUGO CERVO CURSO ESCOLAR FAPACEL COLEGIO DE CASÁS

La Federación Provincial de Anpas de colegios públicos de Lugo
(Fapacel) ha calificado como "pésimo" el inicio del curso en los
colegios de Cervo y Casás -en la capital lucense-, como
consecuencia de las "nefastas condiciones" de las aulas en ambos
centros en materia de seguridad e higiene.
En un comunicado, Fapacel reconoce que las familias que tienen a
sus hijos matriculados en el colegio de Cervo están "muy disgustadas
por la situación", dado que en ningún momento se ofreció "alternativa
o solución".
El sentimiento, añade, es de "impotencia y malestar", porque se inició
el curso en unas "instalaciones inadecuadas en cuanto a seguridad e
higiene", pero que a juicio de la Consellería de Educación "están en
perfecto estado".
"El enfado de las familias de Casás también es importante", añade
este colectivo, y "los padres y madres" tienen el propósito de "no
llevar a los niños" al colegio hasta el lunes, "esperando a que acaben
las obras y se habiliten las aulas con todo el material que el
profesorado necesita, pues a día de hoy todavía no hay libros, ni
pizarras ni ordenadores".
"Preocupa mucho la desinformación que desde la Consellería de
Educación se está dando y mientras esto continúe seguiremos
reclamando medidas urgentes", dice Fapacel, quien "comparte la
preocupación de las familias afectadas y apoya todas sus acciones
reivindicativas.

Ediﬁcio Cei Nodus Concello de Lugo

FAPACEL

Avd de A Coruña, 500
27003 – Lugo
fapacel@gmail.com
A Federación Provincial de Anpas de Lugo (FAPACEL) esta a organizar durante todo o mes de
novembro unhas charlas, por toda a provincia, para nais e pais das anpas asociadas tuladas “VIVIR
EN IGUALDADE”. Es vemos coas anpas de Pedraﬁta, Monterroso, Cervantes,Pontenova,…. E aínda
nos quedan algunhas pola provincia: Nois, Marqués de Sargadelos….
Estas charlas estan dentro da subvención que a Xunta de Galicia, dentro do marco do pacto de
Estado, lles deu as Federacións e Confederacións para poder traballar a igualdade dende as familias
Charlas impar das por Laura Pardeiro, Psicóloga experta en educación, onde as familias poden
reﬂexionar sobre a autoes ma na infancia, a iden dade de xénero, os estereo pos de xénero, as
diversas sexualidades, a elección de xoguetes. Todo esto enfocado a unha educación non sexista.
Nestas charlas vemos o abismo que existe entre o que todas entendíamos por igualdade e a
realidade que vivimos día a día,inﬂuenciada polos estereo pos que están máis arraigados do que
queremos recoñecer .Son charlas que nos fan ter un interesante exercicio de reﬂexión e a conclusión
á que chegamos é que a igualdade é libertade. Libertade para ves r,para falar,para
relacionarnos..para ser nos mesmas.

Ediﬁcio Cei Nodus Concello de Lugo

FAPACEL

Avd de A Coruña, 500
27003 – Lugo
fapacel@gmail.com

A Federación Provincial de Anpas de Lugo (FAPACEL) convocou o 8º CONCURSO DE POSTAIS DE
NADAL aberto a par cipación de tódalas crianzas das anpas asociadas de toda a provincia.

Este sábado día 14 de decembro as 12.00 horas no Museo Provincial de Lugo tera lugar a entrega de
premios as gañadoras. Premios que seran entregados por Isabel Calvete (presidenta da FAPACEL),
Manuel Carreira Varela (Pintor lucense e membro do xurado), Cris na Garcia (deseñadora gráﬁca e
membro do xurado)

Os membros do xurado valoraron a hora de elexir as gañadoras a capacidade de interpretar a época
navideña de outra forma, con unha visión dis nta a que todas estamos acostumadas a vela.

ACTIVIDADES
OFERTADAS AS ANPAS

Obradoiros Troupelear levado a cabo nas seguintes anpas:
- Anpa Ceip A Anexa (Lugo)
-Anpa Ceip Xoan Requeixo (Chantada)
- Anpa Ceip Virxe da Luz (Portomarin) (2obradoiros)
- Anpa Ceip Tino Grandio (Guntín)
-Anpa Ceip Paradai (Lugo) (2 obradoiros)
- Anpa Ceip O Vicedo
- Anpa Cpi Pedrafita do Cebreiro
- Anpa Ceip Quiroga Ballesteros (Lugo)
- Anpa Ceip Xose Lois Taboada (Carballedo) (2 obradoiros)
- Anpa Ceip Ricardo Gasset (Incio) (2 obradoiros)
- Anpa Ceip Antas de Ulla
- Anpa Ceip Eduardo Vila Cela (Triacastela)
- Anpa Ceip Virxe do Carme (Sober)
- Anpa Ceip Palas de Rei
- Anpa Ceip Rosalía de Castro (Lugo)
- Anpa Cpi Virxe do Monte (Cospeito)
-Anpa Cpi Cervantes
- Anpa Ceip A Ponte (Lugo)

CHARLAS XESTION ANPAS
Anpa Ceip O Salvador (Pastoriza) asistencia tamen da Anpa Ceip de Bretoña
- Anpa Ceip Insua Bermudez (Vilalba) Asistencia tamen da anpa Ceip Mato Vizoso
- Anpa Ceip Nº1 (Foz) asistencia tamen Anpa Ceip Virxe do Carme (Burela) e Anpa
Ceip San Miguel de Reinante
- Anpa Ceip Quiroga Ballesteros
- Anpa Ceip Península da Paz (Cervo) asistencia tamen IES Marques de Sargadelos
- Anpa Ceip Taboada
- Anpa Ceip Do Castro do Ouro (Alfoz) asistiron tamen Anpa Ceip Alvaro Cunqueiro,
Anpa Ceip Sta María do Valadouro (Ferreira) Anpa IES Alfoz Valadouro
- Anpa Uxio Novoneyra (O Courel)
- Anpa Ceip Monterroso. Asistiron tamen Anpa Xose Lois Taboada (Carballedo)
Anpa Ceip Xoan Requeixo (Chantada) , Anpa Eloisa Rivadulla (Chantada)

CHARLAS EDUCAR NA DIVERSIDADE
Asistiron as seguintes anpas:
Anpa Ceip Monterroso
- Anpa Cpi Uxio Novoneyra ( O Courel)
- Anpa IES Marques de Sargadelos

CHARLA RESOLUCION CONFLICTOS
Anpa Ceip Illa Verde (Lugo)
- Anpa Ceip Palas de Rei
- Anpa IES Marques de Sargadelos
- Anpa IES ALFOZ-VALADOURO

CONCERTOS EU SON BAND
As anpas que solicitaron esa ac vidade foron:
ANPA INSUA BERMUDEZ – VILALBA
ANPA CEIP Nº1 DE FOZ
ANPA IES ALFOZ – VALADOURO
ANPA PENÌNSULA DA PAZ – CERVO
ANPA NOIS – FOZ
ANPA A PONTE – LUGO

ANPA DA ULLOA – ANTAS DE ULLA

Obradoiros de promoción de igualdade e de prevención da violencia de
xénero do Pacto de Estado contra a violencia de xénero

Estes obradoiros foron ofertados a tódalas anpas asociadas, e solicitaronno as seguintes:
IES SANXILLAO – ESTEREOTIPOS DE XÉNERO
CPI ESCAIRON - MITO DO AMOR ROMÁNTICO
CPI CAUREL – MITO DO AMOR ROMÁNTICO
CPI COSPEITO – MITO DO AMOR ROMÁNTICO
CPI GUNTIN – AFECTIVO SEXUAL

MARCAPAXINAS

Serán marcapáxinas feitos por un lado con un logo no cal se vexa e se promocione a igualdade e
tamén levara un protocolo no cal se explicaran nuns breves puntos as pautas para ser unha persoa
igualitaria. Con elo queremos poñer o nos gran de are para axudar a eliminar os estero pos
relacionados co xénero e, por conseguinte, a previr situación de discriminación

GUIAS E CHARLAS “MEDRAR EN IGUALDADE
CPI ESCAIRON
CPI PEDRAFITA
CEIP MONTERROSO
CEIP A PONTENOVA
CEIP NOIS
CPI SOBER
CPI CERVANTES
IES MARQUES DE SARGADELOS
CEIP PASTORIZA
CEIP XOAN REQUEIXO

BALANCE
ECONOMICO
2019

INGRESOS
CUOTAS ANPAS …..…………………………………………………. 7.162€
CONVENIO DEPUTACIÓN………………………………………….10.000€
XUNTA DE GALICIA………………………………………………….2.865€
XUNTA DE GALICIA – IGUALDADE………………………………..5.250€
PRESTAMO ……...…………………………………………………….1.000€
DOAZON………………………………………………………………….115,70€
TOTAL………………………………………………………………….26.383,70€

GASTOS
ASESORIA……………………………………………………………. 272,25€
TELEFONO…………………………………………………………………227,16€
IMPRENTA, COPISTERIA,PAPELERIA……………………………….2.160,59€
SEGUROS R.C E ACCIDENTES………………………………………..2.265,69€
SOLDOS E SALARIOS………………………………………………………………..3.495,79€
SEGURIDADE SOCIAL……………………………………………………………….1.352,61€
COMISIONS E MULTAS…………………………………………………………………..388,92€
CUOTA SOCIO ANPAS GALEGAS………………………………………………...…..200,00€
PAXINA WEB……………………………………………………………………………...134,31€
DESPRAZAMENTOS………………………………………………………………….1.518,02€
,IIRPF………………………………………………….……………………….…………..773,99€
ACTIVIDADES…………………………………………………………………….…..11.606,81€
TOTAL…………………………………………………………………………...……...24.396,14€

SALDO 31- 12 -2019

4.992,12

ORZAMENTO ECONÓMICO 2020
PREVISION DE INGRESOS
CUOTAS AFILIADOS

7.400,00€

SUBVENCIONS XUNTA

9.000,00€

DEPUTACION LUGO

15.000,00€

TOTAL INGRESOS

31.700,00€

PREVISION GASTOS
ASESORIA

580,80€

TELEFONO

264,00€

IMPRENTA, COPISTERIA,PAPELERIA

2.600,00€

SEGURO RC ACCIDENTES

2.500,00€

SOLDOS E SALARIOS

5.700,00€

SEGURIDADE SOCIAL

2,620,00€

GASTOS XUNTA DIRECTIVA

1.800,00€

GASTOS DE ACTIVIDADES
TOTAL GASTOS

15.636,00€
31.700,00€

