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Estimadas familias: 

Unha vez máis poñémonos en contacto para faceros chegar un resumen das actividades da 

ANPA do CEIP San Marcos, dende que iniciamos este novo curso escolar 2021-2022. 

Celebramos a nosa primeria Asamblea de Socios o 5 de outubro, e pasado este tempo non 

podemos más que agradecervos a vosa confianza polo incremento de socios que temos para 

este curso, que esperamos poder levar o mellor posible, retomando as actividades que 

deixamos de facer dada a situación de pandemia. Nestre intre somos 103 familias socias.  

A mellora das circunstancias permitiunos celebrar a festa de Samaín o 30 de outubro no Salón 

de San Tirso,  cunha boa acollida entre as familias; houbo unha actuación de música en directo 

de Papa Buis, e organizáronse manualidades para pintar e facer chapas personalizadas.  

Remitimos este primer boletín del curso 21-22 cos seguientes asuntos e información: 

1.- BANCO DE LIBROS 

2.- COMEDOR ESCOLAR/ ECOMEDORES 

3.- FORMACIÓN-ESCUELA DE PADRES 

4.- AMPLIACIÓN HORARIO DE LA LUDOTECA 

5.- VARIOS 

 

1.- BANCO DE LIBROS    

O pasado día 30 de noviembre de 2021 celebrouse unha reunión dos socios do Banco de Libros, 

e se aprobáronse mediante votación dos socios as asistentes cuestións: 

Mantense a cota de alta que deben pagar os socios no primeiro curso que reciben libros do 

Banco de Libros de Abegondo en 25 euros por alumno.  

Para o presente curso 2021-2022, establecéronse as seguintes cotas: 

 Socios/as de Primaria: 10 euros por socio/a 

 Socios/as da ESO: 10 euros por socio/a 

 Socios/as de Bacharelato: 30 euros por socio/a       

No caso de alumnos de Bacharelato a condición de socio adquírese se: 

 Foi socio do Banco de Libros como mínimo nos últimos 4 cursos (ESO). 

 Paga unha cota de alta de 100 euros (por alumno). No caso de novos socios de 

Bacharelato non se aplicará a cota de 25 euros. 

Estas novas condicións aplicaranse a partir do curso 2022-2023. 

Considerouse oportuno establecer unha cota diferenciada para os socios e socias do Banco de 

Libros que reciben libros de Bacharelato de maneira que esta sexa 20 euros superior á da ESO 

e Primaria.  

Non se viu oportuno diferenciar as cotas de ESO e Primaria.           
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No caso de que nun curso se faga necesario asumir un gasto extraordinario (cambio no listado 

de libros, adquisición de libros para novas materias…) as directivas das ANPAs convovarán unha 

Asamblea na que se solicitará unha aportación extraordinaria aos socios e socias, independente 

da cota de alta e mantenemento. 

Seguiranse prestando paquetes completos de libros en Bacharelato, incluídas as optativas. 

Mantense a esixencia de que o alumno/a debe custodiar e coidar os libros. En caso de perda de 

un ou máis libros debe repoñerse o libro ou libros ou abonar o seu custo. 

Además, vos inofrmamos que nas útimas semanas xa solicitamos a subvención para o 

mentemento do banco de libros. 

2.- COMEDOR ESCOLAR-ECOCOMEDORES 

O 27 de novembro asistimos a unha reunión convocada polos xestores  do proxecto de 

EcoComedores, coa intención de afianzar e avanzar no traballo iniciado no ano 2014.  

Sabemos que o colexio asitiu a mesma xornada, xa que celebraron una reunión outro día para 

as xuntas 

Sinaláronse os seguintes obxectivos: 

 Realizar unha avaliación da situación actual dos centros escolares que están no 

proxecto. 

 Sensibilizar e capacitar no deseño e elaboración dos menús escolares, adaptándoos ás 

producións da zona. 

 Reforzar os vínculos do proxecto coa comunidade escolar.  

 Incorporación de novas escolas e explotacións ao proxecto. 

Dende a ANPA estaremos pendentes da evolución das reunións, avaliación e formación 

destinada ao noso centro. Así mesmo, estamos á espera do lanzamento da web para poder 

mercar os productos de proximidade, que tanto o colexio coma nos como usuarios/as 

poderemos levar a cabo. 

Ante a dúbida presentada por unha familia na asemblea, pola función dos nenos de 6° no 

comedor e despois de informarnos, comunicámosvos para o coñecemento de todas e todos 

que: 

1/ Os nenos non se moven do seu sitio , serven a auga aos seus compañeiros de esquerda e 

dereita, 

2/ Unha vez acabado o servizo, se non pasaron a recoller os pratos, reúnen eses servizos, non 

tocan panos de mesa. 

3/ Sempre que realizan algunha destas acción,s fanas unha vez acabaron de comer. 

A limpeza de mans ao saír do comedor faise lavando as mans ou se desinfectan con xel. 

Estas axudas son voluntarias. 
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3.- FORMACIÓN- ESCOLA DE PAIS E NAIS 

Dada a situación de certa “normalidade” este ano planeamos retomar a escola de nais e pais. 

Lanzamos a principio de curso unha enquisa para poder organizar as charlas/formacións de 

manera que cubran o interese e podamos orgam¡nizalos axustados aos horarios cando todas y 

todos/as tengamos máis disponibilidade. Estes son os resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Queremos iniciar a escola de país e nais cunha formación que levará a cabo María Soto, de 

Educa Bonito. É unha profesional da contorna que é referencia en formación de país e 

educadores en disciplina positiva; vos daremos con tempo máis novas sobre a programación e 

datas. 

4.- AMPLIACIÓN DO HORARIO LA LUDOTECA  NAS VACACIÓNS DE NADAL 

O pasado día 3 de decembro mantivemos unha reunión no Concello para tratar de ver si sería 

posible a ampliación de horario la Ludoteca, agora que empezan as vacacións de Nadal. 

Propusimos que a Ludoteca abrise de 08:00 a 16:00, coa posibilidade de que as nenas/os 

poideran levar algo para xantar a mediodía. 

Comentáronnos a sús disposición á ampliación en caso de ser necesaria, se ben até o de agora 

non teñen identificada esta necesidade por parte das familias. Se vos encontrades na 

circunstancia de precisar máis horario, podedes poñervos en contacto con Cultura do Concello. 

Os recordamos que o horario la Ludoteca estes días de vacación é de 08:30 até as 14:30. Para 

poder asistir, hai que darse de alta no departamento de Cultura do Concello de Abegondo. 
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5.- VARIOS 

 Solicitamos a subvención anual convocada polo Concello de Abegondo para a 

realización de actividades e envestimento para Asociacións sen ánimo de lucro.  

 

 O pasado 8.Novembro asistimos as Xornadas formativas para Xuntas Directivas das 

ANPAs , organizada pola FEDAPA ( Federación Provincial de ANPAs), na cal ademáis de 

compartir experiencias e inquietudes con outras Anpas da contorna, actualizamos e 

aprendimos cuestión relacionadas coa xestión, lexislacións e outros aspectos básicos 

para o correcto funcionamento e proveito da asociación.  

 

 

Continuamos a vosa disposición no correo electrónico, anpasanmarcos@anpasanmarcos.es e no 

teléfono 654374365. 

Desexamos que pasades un Bo Nadal e Próspero Ano Novo.  

Un saúdo 

A Xunta Directiva  

 

 

 

mailto:anpasanmarcos@anpasanmarcos.es

