
ANPA CEIP A CARBALLEIRA DE LOURIZÁN 
Lugar  A  Camboa, Nº 10,  Lourizán, 36910-Pontevedra 

anpaceipacarballeira@gmail.com / 602 24 66 44 / 98688445 

 
Estimadas familias: 
 

Arrancamos un novo curso escolar moi diferente e complicado no que teremos 
que acostumarnos a novas maneiras de facer e relacionarnos. Non obstante, estamos 
convencidos de que, co traballo e co compromiso de todos nós, conseguiremos 
adaptarnos e lograremos que as nosas rapazas e rapaces acudan ao seu Cole 
seguros, ata onde poidamos tendo en conta as circunstancias, e dispostos a sacarlle 
o máximo partido a todas as oportunidades de aprender e relacionarse que se lles 
presenten. 
Ademais de darvos a benvida, queremos comunicarvos dúas cuestións relevantes: 

o O comedor foi trasladado ás novas instalacións e conta coa autorización 
da Xefatura Territorial de Pontevedra para iniciar a súa actividade. As 
negociacións entre a FANPA e a Consellería de Educación parecen estar 
encamiñadas e esperamos que pronto se resolvan e que a Consellería, máis 
pronto que tarde, asuma unhas demandas razoables que permitirán o inicio 
dos servizos de Comedor e Madruga.  

o A actual Xunta Directiva acordou, dado que o desbloqueo do traslado do 
comedor era un dos seus obxectivos principais, presentar a súa renuncia 
voluntaria aos cargos, tal e como se recolle no artigo 13, do Capítulo III dos 
nosos estatutos.  

 
Como vos comunicamos nunha nota informativa enviada a fins de xullo, este 

curso, dado que a actividade da ANPA estará moi limitada ao terse suspendido as 
activades extraescolares, non se cobrarán as cotas de socios/as. Sen embargo, é 
importante que vos asociedes á ANPA posto que, ao seren socios/as, de acordo co 
artigo 9 do capítulo II, entre outras cuestións, poderedes participar nas actividades 
da asociación e nos órganos de goberno e exercer o dereito ao voto, así como asistir 
á Asemblea Xeral. O prazo para facer entrega da ficha de inscrición estará aberto 
ata o luns 21 de setembro. Os rapaces levarán a ficha de inscrición ás vosas casas 
e poderedes entregalas por correo electrónico (anpaceipacacarballeira@gmail.com) 
ou ben devolvelas asinadas ao titor/a nas mochilas.  

Agardamos que todos/as esteades ben, desexámosvos un bo comezo de curso 
xuntos e, por suposto, animámosvos a presentar candidaturas para conformar unha 
nova Xunta Directiva que será aprobada, tras votación dos socios/as, nunha 
Asemblea Xeral Extraordinaria que convocaremos despois de rematado o prazo de 
presentación das fichas de inscrición. 
 

Saúdos cordiais, 
ANPA CEIP A Carballeira. 

Lourizán, venres 11 de setembro de 2020. 


