
 
ANPA  VILARIÑO   - CEIP CARLOS CASARES 

 
PREGÁMOSVOS CONSERVEDES ESTA INFORMACIÓN PARA TODO O CURSO 

 
Estimadas familias:  
 
 Un ano máis, a directiva da Asociación de Nais e Pais deste Colexio, organiza unha serie 
de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, dirixidas ás FAMILIAS SOCIAS DA ANPA, coa finalidade 
de completar a súa formación dun xeito divertido, fóra do horario lectivo.  
 
 As ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES previstas para este CURSO 2014-15  
desenvolveranse dende  o  1 OUTUBRO  ata o 31 MAIO  entre as 4 e as 5 da tarde . (Piscina de 
4:30 a 5:15). Se se desdobla algún grupo pasaría de 5 a 6. Importante: hai un cambio no horario 
con respecto a cursos anteriores, adiantándose o inicio en 15 minutos. 
 
  PISCINA “SERVIOCIO”:  COBRO CUATRIMESTRAL POR ADIANTADO mediante 
DOMICILIACIÓN BANCARIA  XESTIONADO POLA ANPA. 
 
  A xestión de cobro  das demais  actividades será levada a cabo MENSUALMENTE por 
CADA EMPRESA, “IMAXINA”,  “INF. CASPER” E CLUBE BALONCESTO NIGRÁN   
 
 A ACTIVIDADE DE PISCINA TEN PARA O NOSO COLE UN CUPO DE 30 NEN@S, a 
partires de 4 anos,  no caso de superar o límite, eses nen@s pasarán ó GRUPO QUE INDIQUE A 
DIRECCIÓN DA PISCINA. Cómpre levar unha mochila con bañador, gorro, chanclas, toalla e 
muda. (Ficha de inscripción: recoller en secretaría ou mesa de conserxe). 
 
 No caso de non cubrir as  prazas mínimas, a ACTIVIDADE NON SE LEVARÁ A CABO, e 
no caso de superar o cupo reestruturarase a actividade e avisarase ás familias matriculadas.  
 
  ÚLTIMO DÍA RECEPCIÓN ALTAS : VENRES 26 DE SETEMBRO 
 

O COMPROMISO DE PAGO PARA TODAS AS ACTIVIDADES É CUATRIMESTRAL, para 
respetar os grupos. 

 
 Antes de que comecen as actividades, teremos unha Xuntanza Xeral Ordinaria da ANPA, 
para falar entre outros temas, de como se desenvolverán ditas  actividades.  
 Contaremos coa presenza dos  COORDINADORES DAS ACTIVIDADES para aclarar 
dúbidas. Polo que convocámosvos a acudir á 
 

Iª XUNTANZA ORDINARIA da ANPA : 

 
VENRES 19  SETEMBRO    19:00 h  (1ª convoc.)   19:15 h. (2ª convoc.). 

  
 A cota anual de socio (15 €) pasarase ó cobro na 2ª quincena de outubro mediante 
domiciliación bancaria, excepto as familias que solicitaron o pago en man que terán que abonalo 
antes do 10 de outubro. 
 E imprescindible abonar a cota de SOCIO para acceder ás actividades extraescolares. 
 
 Por outro lado, ás familias USUARIAS DO COMEDOR, que aínda non abonaron a “Axuda 
Comedor” (15 €) curso 2014-15, poderán deixar os cartos na dirección do centro e senón  os 
xoves de 9 a 9:30 no despacho da ANPA. Esta axuda é moi importante para levar a cabo melloras 
nas instalacións do comedor. 
 
 Para calquera aclaración contactar coa directiva da ANPA ou enviar un e-mail a: 

anpavilarino@gmail.com 
 

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: TODOS OS XOVES DE 9 A 9:30 
 
Equipo Directivo ANPA CEIP CARLOS CASARES    12 SETEMBRO 2014 

      


