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Introducción

A ANPA Ensino do CEIP Rabadeira constitúese en outubro de 2019 co fin de ocupar un espazo 
baleiro e realizar as actividades propias dunha asociación de familias:

 Asistir os pais/nais/titores na educación dos seus fillos/as/tutelados

 Colaborar nas actividades extraescolares educativas do centro

 Promover a participación dos pais/nais na xestión no centro

 Facilitar a representación das familias no Consello Escolar

 Promover actividades culturais, formativas e de estudio



Actividades realizadas 2019-2020

Durante o curso 2019-2020 realizáronse as seguintes actividades

 Charlas informativas



Actividades realizadas 2019-2020

 Obradoiros/charlas/talleres



Actividades realizadas 2019-2020

 Celebracións



Actividades realizadas 2019-2020

 Saídas científico-culturais



Actividades propostas non realizadas 2019-2020

 Excursións e campamentos



Outras iniciativas 2019-2020

 Fondo de préstamo solidario de libros



Outras iniciativas 2019-2020

 Colaboración coas empresas que ofertaban as actividades extraescolares do centro educativo co
fin de mellorar a oferta e fomentar a conciliación laboral das familias. Sondeo ás familias.

 Participación do centro nas actividades ofertadas polo Concello de Oleiros

 Fomento do uso das novas tecnoloxías para mellorar a comunicación da comunidade educativa

 Participación en congresos de agrupacións das comunidades educativas

 Participación activa nos órganos do centro- Consello Escolar



Estado económico final 2019-2020

# Concepto Importe (con 

IVE)

Proveedor

1 Seguro RC -145.11 Zurich

2 Autocar saída -110.00 Cal Pita

3 Monitores saída -99.00 Trapalladas

4 Comisións bancarias -55.80 A recuperar de ABanca en 2020

Total gastos -410

# Concepto Importe Comentarios

1 Cuotas socios 1.250 50 socios*25 euros

2 Outros ingresos 10

3 Subvencións - Solicitada, a cobrar en 2020

Total ingresos 1.260

Remanente 850

Remanente Asociación A Pezoca: 857 EUR



Iniciativas iniciais curso 2020-2021

 Actividades extraescolares

 Madrugadores

 Obradoiros

 Saídas científico-culturais

 Excursións

 Campamentos

 Outras



Comedor e Transporte

Atención especial a estes servizos, pola situación actual

• Dúas quendas de comedor: 13:00-14:00 e 14:00, dacordo co artigo 11.8 Instrucción 
Covid-19 Xunta de Galicia
• 11 grupos estables en cada quenda
• 17 coidadores a data actual. Solicitude e concesión da Xunta de 22 coidadores.
• >10 coidadores puntuais (pais/nais) que acudiron a reforzar o servizo
• Solicitude á Xunta de modificación do horario do transporte (actualmente ás 14:00 e 
15:00 a 14:00 e 15:30), co fin de empezar as quendas ás 13:45-14:00
• Solicitude ó centro de envío de instruccións detalladas a coidades e profesorado
• Solicitude dos planos de transporte 



Melloras infraestructuras e equipamiento do centro

Liñas de acción iniciadas

• Mellora acceso Infantil solicitado a Concello e rematada
• Porta de saída comedor  solicitada a Xunta e en medicións
• Mamparas do comedor  en fase de estudio e medición
• Bandexas e carros comedor 5º/6º  remitido a Comisión Comedor
• Cesión de 25 equipos informáticos  realizada, co fin de recuperar a aula de 
informática no próximo curso



Outras iniciativas

Outras iniciativas iniciadas

• Compra centralizada de mascarillas infantís
• Compra centralizada material escolar (curso 2021-2022)
• Difusión de formación
• Difusión de axudas
• Apoio e seguimento ó Protocolo Covid 19 
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