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SITUACIÓN ACTUAL DA ANPA NO CENTRO

Purificación Taboada
Presidenta da Anpa do I.E.S. As Lagoas

Encontrámonos nun momento especialmente delicado para o futuro
das ANPAS e da educación no noso Pais. Enfrontámonos a novos
retos e maiores esixencias ás que é necesario das resposta para mellorar
a calidade da educación, xa que o futuro dun pais está estreitamente
relacionado coa educación que poida conseguir a inmensa maioría
da súa poboación, non coa que poidan recibir uns poucos...

As ANPAS queremos conseguir que a educación sexa un instrumento eficaz para com-
pensar desigualdades, que contribúa á cohesión e integración sociais e ó progreso de
todos. Un sistema educativo de calidade debe asumir o compromiso de elevar o nivel
de formación de todo o alumnado, sexa cal fora a súa orixe social ou procedencia e a
súa situación de partida, sen segregalo nin limitar as súas posibilidades futuras. Máis
educación e mellor educación para todos, ese é o camiño a seguir e o que nos temos
marcado e, para iso, é necesaria a implicación real de todos os pais no Centro.

A lexislación vixente facúltanos ós pais a elevar propostas ó Consello Escolar para a
elaboración do Plan educativo do Centro e da Programación Xeral Anual así como para
corrixir disfuncións ou fomentar novas actuacións. Tamén pode a ANPA elaborar infor-
mes sobre calquera aspecto que considere relevante (infraestructuras, renovación de
instalacións, actividades complementarias e extraescolares....), así como manter unha
actitude vixiante para que se cumpran todas as atribucións e poidan exercerse todos os
dereitos.

Os Consellos Escolares, máximos órganos de representación da Comunidade Educati-
va, garanten a participación real dos pais nos centros públicos, como establece a Cons-
titución. Son os Consellos escolares os que teñen a función de exercer o control social
na xestión dos centros e a Administración ten que adoptar as medidas necesarias para
promover e facilitar a participación de todos os pais. Os Consellos Escolares non están
para que as nais e os pais leven asuntos persoais, senón para defender intereses colecti-
vos e dar cauce á participación e responsabilidade dos pais no centro.

As ANPAS levamos 20 anos traballando para unha maior democratización do sistema
educativo, polo que inadmisible que os Consellos Escolares sexan só consultivos como
contempla a Lei de Calidade o que constitúe a maior agresión á democracia escolar
desde a promulgación da Constitución.

Propoñemos: Implementar medidas orientadas a mellorar a convivencia nos centros,
potenciando o diálogo e unha maior colaboración entre as familias e os centros. Debe-
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mos promover a cultura da relación, do diálogo e da negociación. Son necesarios unha
maior implicación e un maior compromiso social coa educación, a traveso, entre outras
medidas, da participación dos Consellos e outras institucións e contar coa participación
de educadores, traballadores sociais e mediadores culturais na relación do centro co
alumnado e coas súas familias.

É necesario o esforzo de todos, do goberno, das familias, do profesorado, do alumnado
e, en definitiva, da sociedade, que debe asumir un maior compromiso coa educación da
mocidade e dotar ó Sistema Educativo cos recursos necesarios para ofrecerlle unha
Educación de Calidade.

Avances conseguidos coa actual Dirección:

-Convenio ANPA-Centro (Marco de relación).

-Local no centro para as actividades da APA

-Participación real do 70% nas actividades.

-Control sobre os fondos económicos da ANPA

-Elaboración de Proxectos Anuais e orzamentos.

-Reunión anual cos delegados de curso

-Patrocinar o Teatro

Na actualidade a relación ANPA-Centro baséase na cultura do diálogo e a negociación
e aínda que  somos conscientes de que o noso centro se pode considerar afortunado e
comparanza con outros, cremos que aínda se poden mellorar cousas contando coa cola-
boración , esforzo e capacidade da equipa directiva e o claustro de profesores

Obxectivos pendentes de conseguir:

-Recibir a orde do día do C.E. con antelación

-Recibir as actas cos acordos tomados

-Recibir o P.E.C e Proxectos Curriculares de Etapa e Ciclos

-Recibir información sobre os cambios de libros de texto ou unidades didácticas

Todo isto favorecería unha maior implicación dos Pais.

Queremos expresar aquí o noso profundo agradecemento ó Profesor Ramón Area por
ter querido a nosa opinión. A Dirección do Centro polo seu apoio. Ö profesorado e
demais estamentos, pois sen a súa colaboración e  apartación de todos o Centro non
avanzaría.


