
 
  
 

 
 

Atín- Cela, 14 de agosto de 2020. 

 

 

 

NOVOS/AS SOCIOS/AS DA ANPA 2020-2021 
 

 

Estimadas nais e pais, dende a directiva da ANPA do CEIP Atín-Cela queremos 

mandarvos un gran saúdo e darlles a benvida aos novos pais e alumnos deste próximo curso 

escolar. 

 

Por outro lado poñémonos en contacto con vós para informarvos da importancia de 

que todas as familias sexades socias da ANPA, pois deste xeito a asociación poderá investir 

en tódolos nenos sen facer distincións e cun único fin, o colexio e o alumnado. Traballamos, 

colaboramos e xestionamos gratuíta e desinteresadamente para que os nosos fillos e fillas 

teñan no colexio todas as melloras posibles. 

 

Estamos ante unha situación realmente excepcional pero temos que seguir 

traballando pola educación dos máis pequenos e apostando por iso tan difícil e por outra 

banda imprescindible que chaman “conciliación familiar”. Así que seguiremos apostando 

polos seguintes servizos: 

- Aula madruga. 

- Comedor. 

- Actividades extraescolares. Ata este momento só podemos ofrecer as de Imaxina 

quedando pendente de ver en setembro que pasa con aquelas que eran promovidas polo 

Concello. 

 

A empresa Imaxina (Aula madruga e actividades extraescolares) ven de traballar 

todo o verán en campamentos polo que a súa experiencia na aplicación de protocolos nos dá 

unha certa tranquilidade. Achegamos información remitida pola empresa e podedes 

contactar con ela a través do seu correo electrónico, preferentemente, ou teléfono. 

 

Para reservar praza na Aula Madruga temos ata o 4 de setembro e comezará a 

prestarse o servizo xa o primeiro día de cole. As actividades extraescolares comezarán o 5 

de outubro e temos de prazo ata o 25 de setembro para inscribirnos. 

 

*De momento os grupos en ambas cousas non poden pasar de 15 nenos. 

 

No comedor seguimos contando con Adrimial e tamén comezaremos o servizo o 

primeiro día do cole. Teléfono: 661641589. Aplicarase estritamente, por suposto, o 

protocolo Covid e estamos traballando cóbado a cóbado para prestar o servizo da forma 

mais segura para os nosos cativos. 

 

A.N.P.A. 
ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS 

C.E.I.P. ATIN – CELA 
MOS (Pontevedra) 

 

E-mail: anpaatin@hotmail.com 
 



 

Si queredes poñervos en contacto con nos podedes facelo a través do correo 

electrónico ou polo teléfono ou watsap da presidenta 646725195 (Placi). 

 

Apelamos á responsabilidade individual polo ben de toda a nosa comunidade 

educativa. O éxito do conxunto está na suma da responsabilidade de todos e cada un de 

nós.  

     

Deixamos por aquí as indicacións para facervos socios e achegamos a lista de 

comercios nos que teredes descontos co carné de socio. Repartiremos os carnés tódolos 

venres dende que comece o cole así que canto antes fagades o ingreso antes vos 

beneficiaredes dos descontos. Lembrade que tampouco teredes que entregar os paquetes de 

folios, daremos axenda escolar a partir de 3º de primaria, seguiremos cos detalles de 

Samaín, entroido...e oxalá volvamos a festa e excursión de fin de curso. Ademais 

seguiremos traballando sempre por e para que os nosos nenos e nenas teñan o mellor cole. 

Cantos mais sexamos máis fortes seremos, e estamos en tempos nos que necesitamos moita 

unión, traballo e ilusión. 

 

 

COMO FACERSE SOCIO DA ANPA 

 

 Cun ingreso ( mediante caixeiro para evitar o cobro de comisión) 

 Transferencia bancaria á conta da  ANPA: 

A BANCA Nº IBAN ES56 2080 5054 06 3040036663 

 En efectivo na  Asemblea Xeral Ordinaria ( ao rematar a celebración da mesma) 

 

              IMPORTE 15 EUROS POR UNIDADE FAMILIAR. 

 

         !!MOI IMPORTANTE!! poñer nome e apelidos do neno ou nenos (no caso de 

irmáns) así como o curso ao que pertencen, non poñer o nome dos pais nin da persoa que 

faga o ingreso, xa que o único listado que manexamos é o dos nenos. 

 

Lembramos que o prazo para ser socio da ANPA para o curso 2020/2021 rematará en 

outubro coincidindo coa data da Asemblea Xeral Ordinaria. Non admitindo socios 

despois do prazo indicado.  

Grazas pola vosa comprensión e colaboración.      !A ANPA somos todos! 

 

  


