
En contestación ao correo de data 20 de outubro, onde se nos denega a reunión 
solicitada para tratar o tema da falta dun profesor de catálogo no noso centro, 
queremos facer as seguintes consideracións: 

Atopamos totalmente fóra de lugar a exclusión que pola súa banda se fai do ANPA ( 
Asociación de nais e pais), desprezando a nosa representación e o noso labor dentro 
da comunidade educativa. 

Evidentemente, como ben  debería supoñer, coñecemos perfectamente as finalidades 
da nosa asociación, segundo o Real decreto 1533/1986 de 11 de julio, que vostede 
amablemente lémbranos no seu correo. O que non temos tan claro, é que vostede, 
como xefe territorial de inspección educativa, coñeza os nosos dereitos como  anpa, 
recollidos no decreto 374/96 de asociacións de pais de alumnos, e máis 
concretamente no punto  m do artigo 105 cita: 

 1. Nas escolas de educación infantil e colexios de educación primaria poderán existir 
as asociacións de pais de alumnos, de acordo coa lexislación vixente 

2. Estas asociacións poderán: 

a) Elevar propostas ao consello escolar para a elaboración do proxecto educativo e 
ao equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual. 

b) Informar o consello escolar daqueles aspectos da marcha do centro que 
consideren oportuno. 

c) Informar aos asociados da súa actividade. 

d) Recibir información, a través dos seus representantes no consello escolar, sobre 
os temas tratados no mesmo. 

e) Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou a pedimento de 
leste. 

f) Elaborar propostas de modificación do Regulamento de réxime interior. 

g) Formular propostas para a realización de actividades complementarias e 
extraescolares que, unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral 
anual. 

h) Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que dos 
mesmos realice o consello escolar. 

i) Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, dos 
proxectos curriculares de etapa e das súas modificacións. 

l) Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados 
polo centro. 

m) Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade 
educativa. 

n) Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o consello 

escolar de acordo coa lexislación vixente. 

Tamén nos preocupa profundamente, comprobar o descoñecemento que ten sobre as 
funcións da inspección educativa recollidas no artigo 151 da  Lei orgánica de 
Educación e especialmente no seu punto  f: 

Artigo 151. Funcións da inspección educativa. 

As funcións da inspección educativa son as seguintes: 



a) Supervisar e controlar, desde o punto de vista pedagóxico e organizativo, o 

funcionamento dos centros educativos así como os programas que neles inciden. 

b) Supervisar a práctica docente, a función directiva e colaborar na súa mellora 
continua. 

c) Participar na avaliación do sistema educativo e dos elementos que o integran. 

d) Velar polo cumprimento, nos centros educativos, das leis, regulamentos e 
demais disposicións vixentes que afecten o sistema educativo. 

e) Velar polo cumprimento e aplicación dos principios e valores recolleitos nesta 
Lei, incluídos os destinados a fomentar a igualdade real entre homes e mulleres. 

f) Asesorar, orientar e informar aos distintos sectores da comunidade 
educativa no exercicio dos seus dereitos e no cumprimento das súas 
obrigacións. 

g) Emitir os informes solicitados polas Administracións educativas respectivas ou 
que se deriven do coñecemento da realidade propio da inspección educativa, a 
través dos leitos regulamentarios. 

h) Calquera outras que lle sexan atribuídas polas Administracións educativas, 
dentro do ámbito das súas competencias. 

 

Por último, e co obxectivo de ampliar os seus coñecementos sobre unha parte 
fundamental da comunidade educativa, facémoslle partícipe das obrigacións que 
adquirimos cos nosos socios baixo o marco dos nosos estatutos, redactados e 
modificados para adaptalos ás previsións da Lei Orgánica 1/2002 do 22 de Marzo e ao 
amparo da Lei Orgánica do Dereito á Educación 8/1985 por acordo da Asemblea Xeral 
Extraordinaria de data 20 maio 2004 facendo especial fincapé no artigo 3 punto i, 
ademais do artigo 4. 

  

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUMNOS "RASA" DO CEIP RAMÓN 
DE LA  SAGRA DA  CORUNA 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO, ÁMBITO: 

Artigo 3º. Terá como fins os seguintes: 

a) Asistir aos pais e titores en todo aquilo que  concirne á educación dos seus fillos 
e pupilos. 

b) Colaborar nas actividades educativas e extraescolares do Centro. 

c) Promover a participación dos pais dos alumnos na xestión do Centro. 

d) Asistir aos pais dos alumnos no exercicio do seu dereito para intervir no control 
e xestión do Centro. 

e) Facilitar a representación dos pais de alumnos no Consello Escolar do Centro. 

f) Estimular a participación dos pais de alumnos na programación xeral do ensino a 
través do órgano colexiado correspondente. 

g) Fomentar as relacións de cooperación do Centro con outros establecementos 
escolares e os sectores sociais e culturais da contorna 



h) Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro, 
así como a efectiva igualdade de dereitos de todos os alumnos sen discriminación 
por razóns socioeconómicas, ideolóxicas, confesionais, raza ou sexo. 

i) Requirir aos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e 
plans de actuación relativos á educación, solicitando a atención e axudas 
que esta merece.                             

j) Promover actividades formativas, culturais e de estudo. 

k) Promover reunións de colaboración de pais con profesores e as boas relacións 
entre ambos os 

I) E todos aqueloutros non recollidos nos estatutos e que sexan conformes á lei. 

Artigo 4. Para o cumprimento destes fins realizaranse, loxicamente, todas 
aquelas actividades formativas, culturais e de estudo, e reunións con todos os 
sectores da comunidade educativa e todas aqueloutras tendentes a cumprir os 
fins sinalados e que sexan conformes á lei e decididas polos órganos 
competentes.   

Estamos completamente seguros de que, chegados a este punto, e co exposto 
anteriormente, a súa idea do que representa un ANPA dentro da comunidade 
educativa variou  substancialmente. Queremos lembrarlle que somos nais e pais de 
alumnos que, despois da súa vida profesional e persoal, dedicamos o pouco tempo 
restante de maneira altruísta a unha serie de tarefas que repercuten directamente na 
mellora da conciliación das familias e na calidade do ensino impartido no noso colexio, 
cuestións todas elas que deberían ser asumidas pola administración, pero non o son. 
Por tanto, o ANPA realiza un importante labor que ninguén máis fai dentro da 
comunidade educativa e que se nos antolla fundamental nos tempos que vivimos. O 
ANPA é o único instrumento que fai posible a difícil realidade da conciliación familiar, 
contratando, xestionando e supervisando servizos fundamentais para as familias como 
madrugadores, comedor e diferentes provedores de actividades extraescolares, 
cubrindo así ocos que a administración non contempla dende as 7:30 da mañá ata as 
18:00 horas. 

Tendo en conta a importancia que un ANPA ten na comunidade educativa, 
agradeceriamos que un cargo público coa súa responsabilidade aumentase o seu grao 
de empatía, respecto e sensibilidade cara a estas familias que tanto fan diariamente 
por mellorar a calidade do ensino público. Merecémonos a debida atención pola súa 
banda, e temos dereito a recibir unhas explicacións polas decisións tomadas pola súa 
Xefatura, decisións que parece que só vostede defende e mantén. Queremos 
lembrarlle a recente resposta da  Valedora  do  Pobo, na que se cita textualmente: 

“O catálogo non fai asignacións globais ás unidades existentes no centro senón que 
especifica os cadros de persoal docente da etapa, especialistas en linguas 
estranxeiras, en educación musical, en educación física, en audición e linguaxe, en 
pedagoxía terapéutica ou no departamento de orientación. 

É certo que debe respectarse a autonomía organizativa e de xestión do centro, pero 
sempre dentro do marco normativo previsto no catálogo, que é obxecto de permanente 
actualización e revisión por parte da consellería para garantir o compromiso dunha 
atención especializada, dunha atención á diversidade e ás necesidades educativas 
específicas”. 

 E no que se conclúe: 

“Que se adopten as medidas precisas para garantir a provisión de todas as 
prazas de mestre de EP previstas no catálogo para o CEIP Ramón de la Sagra, e 



se garanta tamén o exercicio da función de titoría no primeiro curso de 
Educación Primaria asignándolle esta titoría a quen corresponda a abeiro das 
normas de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos 
colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria 
dependentes da Consellería de Educación.” 

 

Con toda a lexitimidade que nos dá ser os representantes de nais e pais do 
colexio  Ramón de la  Sagra, solicitamos unha reunión urxente de toda a comunidade 
educativa onde se dea unha solución inmediata e  reparadora á falta dun profesor de 
primaria contemplando no catálogo de postos. 

Atentamente 

ANPA RASA 

 


