Será o xoves, 10 ás 19:00
no salón de actos do colexio

NOVA XUNTA DIRECTIVA
ANPA Brigantium
pasado 14 de outubro, e de acordo cos seus
estatutos, a xunta directiva da ANPA Brigantium
decidiu a composición dos seus novos cargos
directivos, de entre os membros xurdidos da última
asemblea ordinaria celebrada o pasado 30 de setembro
de 2011.

O

A composición da nova xunta directiva é a segue:

novembro 2011

ANPA Brigantium

O Director do Colexio
e o seu equipo, dará unha
charla dirixida ás nais / pais,
onde tratará de explicar a
situación actual do centro e
atenderá todas as dúbidas e
inquietudes que lle amosen.

Boletín para os pais/nais

O Concello de Betanzos
denega a licenza para
construír unha gasolineira a
carón do Vales Villamarín

Presidente...............Fernando Suárez
Vicepresidenta .............. María Cortés
Tesoureiro ............. José M. Nogueira
Secretaria...................Maheka Carella

Resumo último CONSELLO
ESCOLAR (18-10-2011)
Principais temas tratados:

#
#
#
#
#
#

Vocais ...................Chus Santamariña
Fran García
Carmen Calatayud
Amaya García

Presentadas alegacións á ubicación dunha
gasolineira por parte da Dirección do Colexio,
baseadas no funcionamento do colexio.
Defensa, por parte da Dirección do Colexio da
labor realizada polo servicio de limpeza do
colexio, dado o grado de masificación do mesmo.
Información sobre as xornadas de formación a
mestres cara ao simulacro de evacuación a
realizar neste trimestre.
Presentación e aprobación con comentarios da
PXA (Programación Xeral Anual) para este curso
2011-2012.
Problemática coas vacantes de transporte escolar,
para nenos que viven a menos de 2km do colexio.
Aprobación de criterios.
Situación dos nenos diagnosticados con altas
capacidades.

Mª José Roca
Francisco Arnoso
José A. Rodal

A ANPA seguirá recollendo
firmas ante un hipotético
recurso dos promotores

Consulta máis información no noso blog
http://anpabrigantium.blogaliza.org/

facebook: anpabrigantium

Remata o prazo para

anpabrigantium@gmail.com

facerse socio/a
da ANPA Brigantium
data límite:
15 de novembro de 2011

CONCELLO DE BETANZOS
CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN

Reunión ANPAS - Conselleiro de
Educación Xunta de Galicia

Denegada licenza gasolineira a
carón do CEIP Vales Villamarín

O Conselleiro de Educación e Ordenación

E

Universitaria, Jesús Vázquez Abad;
acompañado
polos
máximos
responsables do seu departamento
participaron o pasado 15 de outubro na
Coruña, nunha xornada dirixida ás
ANPAS de toda Galicia, para explicar o alto grado de
calidade do ensino en Galicia, así como a Orde da
Xunta de Galicia que regula nova xornada de traballo
dos profesores.
A demostración estivo baseada en 2 pilares soportados
por uns orzamentos, onde o 1 de cada 4 € da Xunta de
Galicia destínase á Educación (25%):
o
o

Máis tecnoloxías, linguas estranxeiras e formación
profesional.
Obxectivo – preparar ós estudiantes para o mundo
competitivo.

Sen embargo a exposición non convenceu aos pais alí
presentes, que amosaron certa irritación cando os
responsables da Xunta presentaron unha gráfica onde
Galicia aparecía en 2º lugar (o 1º posto era para
Portugal) como a comunidade con menos alumnos por
mestre
de
toda
Europa,
concretamente
9,7
alumnos/profesor.
A maioría das preguntas dos pais quedaron sen
resposta por falta de tempo, pero estiveron centradas
en:

9
9
9
9

os recortes na educación
persoal de apoio (PT, AL, coidadoras infantil)
profesores non cualificados (materias afíns)
Delegación de responsabilidade en horario de 14:00
a 18:00

Tampouco convenceron as explicación dadas no tema
de recorte do profesorado.
A nosa ANPA aproveitou para preguntar pola
denegación do plan ABALAR ao Vales Villamarín e pola
situación do novo colexio de infantil.

Seguimos recollendo firmas.
Aumentamos o prazo de entrega
ao venres 11 de novembro

O

pasado xoves, 27 de outubro a Comisión de
Goberno do Concello de Betanzos tomou a
decisión de denegar a licenza de construcción da
gasolineira a carón do noso colexio. A decisión foi
tomada en base aos informes técnicos e xurídicos do
propio Concello, xa que a obra prantexaba un
movemento de máis de 21.000 m3 de terra en solo
rústico.

A Xunta de Galicia inclúe nos
orzamentos do ano 2012 unha
partida para a construcción dun
colexio de infantil en Betanzos
A construcción dunha nova escola de infantil en
Betanzos comeza a ser unha realidade. A Xunta de
Galicia recolle unha partida de 530.000€ nos
orzamentos do ano 2012. A construcción total do
colexio teríase que levar a cabo entre 2 anos.
A xunta directiva desta ANPA está xa a traballar na
petición de reunións cos responsables da
Consellería de Educación, para que esta
planificación non se demore, tendo en conta sobre
todo que o Conselleiro de Educación non quixo
comprometer datas de finalización da obra cando foi
preguntado persoalmente por esta ANPA

n previsión de
calquera reclamación ou contencioso,
por
parte
dos
promotores da gasolineira, en contra da resolución do Concello, a
ANPA decidiu presentar,
igualmente, as súas
alegacións, para que
vaian
incluídas
na
documentación final.
É dicir:
seguimos necesitando
das vosas firmas

Actividades Extraescolares
Unha vez coñecida a matrícula real de asistencia ás
actividades extraescolares, a xunta directiva comunica que
NON quedan vacantes nas seguintes actividades:
−
−
−
−
−
−
−

Karate (4-6 anos)
Patinaxe (3-7 anos)
Patinaxe (8-12 anos)
Psicomotricidade (3-6 anos)
Teatro (3-12 anos)
Ximnasia Rítmica (6 anos)
Ximnasia Rítmica (7-8 anos)

No resto das actividades a matrícula continua aberta para
tódolos interesados, os cales terán que poñerse en
contacto cos monitores da actividades quenes lle facilitarán
as novas follas de inscrición.

