
MEMORIA ANPA FONTELA CURSO 2017-2018



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Durante este curso, a ANPA Fontela ampliou o abano de actividades extraescolares que se 
ofertaron ás familias. Este ano, ofrecéronse clases para as crianzas de Judo, Inglés, Hóckey sobre 
patíns, Robótica, Danza galega, Pandeireta, Patinaxe e Circo. 

Así mesmo, tamén ofrecemos outra valiosa ferramenta para a conciliación: o servizo de Ludoteca, 
que funcionou de luns a venres con horario de 16:30 a 18:30h.



ACTIVIDADES CULTURAIS ANPA FONTELA  2017/18

**NOVEMBRO 2017: FESTA DO OUTONO POLA IGUALDADE

-MERENDA CONVERSA PERIFÉRICAS: Charla impartida por Carmen Marina Vidal, do colectivo Periféricas no 
que as familias abordamos cuestións de xénero e igualdade, con especial atención á comunidade xitana. 16 de 
novembro.



-FESTA DO OUTONO: 17 de novembro: tarde multicultural no patio do colexio. BATUKO TABANKA realizou un 
concerto, explicou os cultivos máis frecuentes no seu país de orixe, Cabo Verde, e animou a rapazada elaborando 
trenzas no pelo. En paralelo, o artista plástico YOSEBA MURUZABAL impartiu un obradoiro de muralismo entre o 
alumnado, intervindo nas paredes do pavillón. Todo acompañado de chocolate e biscoitos a cargo da ANPA.

 

-IGUALDADE A TRAVÉS DOS CONTOS: IRIÑA BAILARIÑA. Obradoiro impartido por Monse Vilar, experta 
en Coeducación. Realizouse en dúas xornadas, 23 e 24 de novembro, en todos os grupos de Infantil.

-OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN NA FAMILIA, organizado pola Federación de ANPAS Compostela, da que 
formamos parte. Trátase dunha serie de catro xornadas, un total de oito horas impartidas entre novembro e decembro, 
para favorecer a convivencia dentro da familia e proporcionar ferramentas para mellorar o diálogo interxeracional.



**DECEMBRO 2017:

-CONCERTO DE PACO NOGUEIRAS: O artista presentou no noso centro o seu último traballo discográfico, 
“Radio Bulebule”. 18 de decembro na entrada do edificio de Primaria.

-PRIMEIRO OBRADOIRO DE RADIO: Actividade impartida polo colectivo CUAC FM e na que participaron tanto 
a rapazada como nais e pais. Tarde do 19 de decembro na biblioteca do centro.



**XANEIRO 2018:

-OBRADOIRO DE ORNITOLOXÍA, organizado pola Asociación Adiantum coa colaboración da ANPA Fontela. 
Charla e elaboración de niños por parte de todo o alumnado de Infantil.

**FEBREIRO 2018:

-SEGUNDO OBRADOIRO DE RADIO: Actividade impartida polo colectivo CUAC FM e na que participaron tanto 
a rapazada como nais e pais. Tarde do 20 de febreiro.



**MARZO 2018:

-OBRADOIRO SOBRE PREVENCIÓN E XESTIÓN DE CONFLITOS NA INFANCIA. Dúas xornadas, de dúas 
horas cada unha, impartidos pola Asociación Socioeducativa BUXAINA. 7 e 21 de marzo.



**ABRIL 2018:

-OBRADOIRO DE ORNITOLOXÍA, organizado pola Asociación Adiantum coa colaboración da ANPA Fontela. 
Colocación dos niños de paxaros e morcegos construídos polo alumnado de Infantil en diversos espazos naturais. O 17 
de abril obradoiro e convivio co alumnado de 5º de Primaria no río Mera. O 20 de abril, co alumnado de 5º e 6º de 
Infantil nas ribeiras do Ulla.



**MAIO 2018:

-TERCEIRO OBRADOIRO DE RADIO: Completamos así a formación das familias en contidos radiofónicos. 
Celebrouse a tarde do 8 de maio.

-SEMANA CULTURAL: A ANPA Fontela colaborou co equipo docente programando e financiando dúas actividades 
na Semana Cultural do CEIP das Fontiñas. Así, todo o alumnado de Infantil gozou do espectáculo de circo 
protagonizado por Jano “Sen medidas” o día 16 de maio. O 18 de maio, a rapazada de 5º de Primaria participou nun 
Obradoiro de Regueifa impartido por Alba María na biblioteca do centro.



-XORNADAS "XÉNERO E DIVERSIDADE AFECTIVO-SEXUAL NAS AULAS" (VILAGARCÍA): A ANPA Fontela foi
convidada pola Área de Igualdade do concello de Vilagarcía a expor en público o seu traballo en prol da igualdade de
xénero dende ámbito educativo. Quixemos compartir esta experiencia cunha docente do noso colexio, Teresa Mallo, 
para enriquecer o debate. A nosa palestra levouse a cabo o 24 de maio.

 



**XUÑO 2018:

-OBRADOIRO SOBRE O LOBO: Obradoiro impartido polo Colectivo BARRIOPÍA. A proposta inicial estaba 
dirixida a Educación Primaria, pero, ante a falta de interese dos docentes deses ciclo, adaptouse o contido para Infantil. 
Así, o alumnado de 6º de Infantil (6 de xuño) e o de 5º de Infantil (13 de xuño) mergulláronse na importancia do lobo 
para o ecosistema e racharon con mitos negativos a través da pintura e o libro “Un conto cheo de lobos”.

-CAMPAÑA “PARTIR DE CERO” COA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO: Establecemos nexos de 
colaboración e mantemos contactos con esta entidade. Mercamos varios exemplares do conto infantil “Partir de cero”, 
que loita contra a discriminación que sofre esta comunidade, para doalos á biblioteca do noso centro. 



-EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO: Este ano propuxémoslles ás familias unha excursión para coñecer a illa de 
Cortegada, en Carril-Vilagarcía de Arousa. A visita, prevista para o 10 de xuño, contaba con viaxe pola ría e guía dentro
do Parque Natural das Illas Atlánticas. Desgraciadamente, a meteoroloxía non quixo acompañarnos e a excursión tivo 
que ser adiada para comezos do curso próximo.

-FESTA DE FIN DE CURSO: Na tarde do 14 de xuño, xuntámonos as familias do CEIP das Fontiñas para despedir o 
curso de xeito lúdico e en comunidade. O programa incluíu exhibicións das distintas actividades extraescolares, un 
concerto de música a cargo de Paco Pakolas, a representación de “Un gato na árbore” a cargo do grupo de teatro do 
colexio A Mariola, un obradoiro de serigrafía en camisolas e unha merenda coas aportacións das familias.




