MEMORIA XUSTIFICATIVA
Convocatoria ............................ : (FO203/2018) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades

culturais durante o ano 2018
Código do expediente .............. : 2018000022184

Nome e apelidos
Representante ........................ :

Iria Regueiro Pombo

Entidade ................................... :

ANPA C.P.I.Castro Baxoi

1. Descrición das actividades ou investimentos realizados.
Dentro do desenvolvemento do proxecto cultural destinado aos nenos do C.P.I. Castro Baxoi, as actividades realizadas foron as seguintes :Actividades de
educación para a igualdade (contacontos “contos vellos novos finais” e “contos para vestirse do entroido”), de educación cívica (robótica e lego), de educación
ambiental (actividades nas fragas do eume) e de educación musical (festival tradicional do Sanmaín con música e labores que fomentaron o uso do galego).

2. Temporalización.
As actividades para o fomento da igualdade; 14 de febreiro e 14 de abril, actividades cívicas ;7-14-21-28 de abril e 3-10-17-24 de marzo, actividade
medioambiental o 26 de maio (estaba previsto para o mes de xuño pero por motivos de disponibilidade da empresa Eumenatura fixouse en maio) e a actividade
musical o 28 de outubro (estaba previsto en xuño pero decidiu pospoñerse pola proximidade do final do curso e porque a maioría do alumnado atopábase en
exames).

3. Ámbito territorial.
Todas as actividades foron realizadas no pobo de Miño, agás a de educación ambiental que foi no municipio de Monfero, concretamente en Queixeiro.

4. Participantes nas actividades: cuantificación e perfil./ Persoas usuarias dos investimentos.
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Contos vellos novos finais 31 nenos entre 3 e 10 anos e 17 adultos, contos para vestirse de entroido 39 nenos entre 3 e 10 anos e 19 adultos, robótica e lego 13
nenos entre 8 e 16 anos, xuntanza ambiental 34 nenos entre 1 e 14 anos e 36 adultos, e a actividade musical 65 nenos entre 3 e 10 anos e 45 adultos.Todos
alumnos do C.P.I. Castro Baxoi.

5. Resultados obtidos (repercusión da subvención nos obxectivos acadados).
Acadamos unha valoración positiva, xa que os obxetivos perseguidos en todas as nosas actividades cumpríronse satisfactoriamente: Fomento do uso do galego,
da igualdade de xénero, da creatividade e capacidade cognitiva, do respeto polo medioambiente, da convivencia entre familias, e da aprendizaxe e desenrolo das
emocións a través da música.
6. Desviacións acaecidas (variacións entre o orzamento da solicitude e o gasto xustificado).
Ningunha.

7. Nome, apelidos, titulación e cargo do animador cultural/ técnico deportivo/ persoa que elabora esta memoria.
Iria Regueiro Pombo, presidenta do ANPA C.P.I. Castro Baxoi

8. Só para o programa FOIO0A. No caso de axudas para o código EV-2 (tratamento integral das persoas en situación de violencia de xénero), deberán indicar o
xeito de cumprimento da entidade de informar e coordinarse co concello.

9. Só para o programa FOIO0A. Deberán indicar o número de rexistro co que a entidade está inscrita na Área de Igualdade no Rexistro único de entidades
prestadora de servizos sociais (cubrir só aquelas entidades que non o teñan acreditado na solicitude de subvención).

10. Só para programas de investimento. Como representante da entidade DECLARO que (marcar só unha opción):
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A entidade obtivo as licenzas e autorizacións preceptivas
As actuacións realizadas non requiren licenza nin autorización
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11. Só para programas de investimento Como representante da entidade DECLARO que (marcar só unha opción):
A entidade cumpriu as normas urbanísticas de aplicación
Non existen normas urbanísticas de aplicación
12. Só para programas de investimento. Como representante da entidade DECLARO que (marcar só unha opción)
A entidade cumpriu as normas contractuais de aplicación
Para as actuacións realizadas a entidade non formalizou ningún contrato xa que non era necesaria a súa formalización

13. Só para os programas FO203 e FO213. Se a entidade utiliza como espazo habitual das actividades o seu local en alugueiro, deberán xustificar ese uso,
incluíndo un mínimo de 20 actividades anuais desenvoltas nel, excluíndose do cómputo as de natureza interna
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Este documento só terá validez se está asinado dixitalmente pola Presidencia da entidade, ou pola persoa nomeada como representante
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