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A Coruña 19 de Agosto de 2020 

Estimadas familias: 
 

Debido ás especiais circunstancias nas que debemos comezar  o 
vindeiro curso 2020/2021, a ANPA e por ende os servicios que xestiona 
asumirán os cambios necesarios coa intención de cumplir os protocolos 
vixentes de saúde pública. 
 

O máis significativo será o que afecte ao aforo tanto do servicio de 
comedor como das actividades extraescolares que se poidan levar a cabo. É 
por iso que dende a xunta directiva, apelamos á sensatez e comprensión das 
familias e instamos a que sexa a CONCILIACIÓN LABORAL o criterio principal polo 
que se solicite o uso dos servicios ofertados. 
  
ALTAS E RENOVACIÓN DE SOCIOS: 
Con carácter extraordinario a cota de socio anual será de 10 euros. 
A renovación de socio farase únicamente por transferencia ou ingreso da cota 
na  conta bancaria da nosa entidade: ES88 2080 0708 9230 4000 0853 
É moi importante que no ingreso conste o número de socio que teñen 
asignado e figura no carné.  
As novas altas deberán solicitalo por correo electrónico 
apacastrillon@hotmail.com  indicando o nome da persoa solicitante,dni,teléfono 
de contacto, nome e curso do neno/a. 
A esta solicitude contestarase co número de socio asignado e que será 
reflexado no ingreso da cota. 
 
SERVICIO DE COMEDOR E MADRUGADORES: 

Xa está aberto o plazo de inscrición na páxina web jardanay.es no apartado 
área clientes, elexindo o nome do noso centro. 
Pódese marcar a casilla de socio da ANPA antes de ter formalizada a alta ou 
renovación, as comprobacións faranse unha vez finalizado o periodo de 
inscrición. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

A oferta de actividades que darán comezo en outubro será publicada ao inicio 
de curso como ven sendo habitual e estará suxeita aos espacios e aforos 
dispoñibles para o cumplimento das normas de prevención COVID. 
 
 Agradecemos a vosa comprensión polos cambios que nos vemos na 
obriga de levar a cabo e polos que poidan surxir por causa maior nas vindeiras 
semanas. Un afectuoso saúdo. 
              
                                                                          A XUNTA DIRECTIVA   
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