
RECANTOS
páxinas  28 e 29

ESCOLARES
páxinas  22 a 27

COMPLEMENTARIAS
páxinas  13 a 21  COLABORACIÓNS

páxinas 10 a 12
páxinas  30 e 31

ANPA

30 XUÑO 2010

15:00
a 

16:00

Instrumento
Coro

Instrumento Instrumento

É requisito imprescindible para participar nesta actividade que @ nen@ teña cumpridos 
os 6 anos.

Iudo  (1º, 2º e 3º PRIM)

Ballet  (1º, 2º e 3º PRIM)

Taller musical II-B (1º PRIM. Carmen)

Linguaxe musical I  (2º PRIM. Iolanda)

Inglés 1º INF

Ludoteca

Circo

Ballet (Infantil) 

Batería

Guitarra

Piano

Ludoteca

Teatro (Infantil e 1º PRIM) 

Psicomotricidade (Infantil)

Taller musical I  (2º e 3º INF. Iolanda)

Taller musical II-A   (1º e 2º PRIM. Carmen)

Inglés 2º PRIM.

Inglés 3º PRIM.

Inglés 4º PRIM.

Ludoteca

Iudo (4º, 5º e 6º PRIM)

Ballet (4º, 5º e 6º PRIM)

Linguaxe musical III (5º e 6º PRIM. Iolanda)

Inglés 1º PRIM

Ludoteca

Circo

Batería

Guitarra

Piano

Ludoteca

Teatro (2º a 6º PRIM)

Baile moderno  PRIMARIA

Linguaxe musical II-A  (3º e 4º PRIM. Iolanda)

Linguaxe musical II-B  (3º, 4º, 5º PRIM. Carmen)

Inglés 2º INF

Inglés 3º INF

Inglés 5º e 6º PRIM.

CURSO 2010-2011

?  Para participar nas actividades ou ?   Naquelas actividades ou servizos ?  ALUMNADO DE NOVA ?  SERVIZO DE MUDA. Este servizo 
servizos organizados por esta suxeitos a límite de prazas, a MATRICULACIÓN NO CENTRO. esta dirixido  a nen@s de infantil, 
asociación é imprescindible ser socio admisión do alumnado farase Poderá entregar, debidamente que esporádica e puntualmente o 
da mesma, así como pagar a cota SEGUNDO A DATA DE  cuberta, a folla de solicitude de praza precisen. Os que  se inscriban 
correspondente do seguro escolar. ENTREGA DA INCRICIÓN. das actividades extraescolares e deberan cubrir no local da ANPA a 

servizos organizados pola ANPA correspondente autorización e deixar 
?   O prazo límite para formalizar as ?   No caso de que algunha actividade xunto co sobre da matrícula, ou ben  unha muda completa  debidamente 

inscricións en actividades non acadase o número mínimo de no local desta asociación, no mes de identificada.
extraescolares e demais servizos alumnado requerido para o seu Setembro.
organizados por esta ANPA para o funcionamento, procederíase á ?   LUDOTECA. Acollera a nen@s 
vindeiro curso 2010-2011 remata o anulación da mesma. ?  IMPORTES PARA O CURSO 2010 entre  3 e 12 anos. Funcionara 
22 de Xuño de 2010. - 2011. Fixaranse en Setembro, se dividido en talleres (debuxo, 

ben serán orientativos os do curso manualidades, animación a 
actual. lectura...). Os talleres que se realicen 

anpaferradura@gmail.com
Tlfs.: 981562522 (ext. 1) // 699973596 (Isabel)
Durante o curso escolar de 09:00 a 09:15h. e de 16:00 a 
18:00h., no local da ANPA

NORMAS FUNCIONAMENTO ANPA “A FERRADURA”

dependeran do numero de alumnos 
inscritos.

?   MADRUGADORES . De 7:45 a 
9:00 h. [* Servizo de almorzo 
optativo pendente de confirmación.]

?   COMEDOR  De 14:00 a 16:00 h.
[* Recórdaselles a todas as familias 

que o non cumprimento das normas 
de funcionamento do mesmo pode 
conlevar a expulsión, temporal ou 
definitiva, d@ usuari@.] 

?   AUTOBÚS. A oferta deste servizo 
está supeditada a que exista un 
número suficiente de usuari@s. Tan 
pronto remate o prazo de inscrición 
convocarase unha reunión con 
tod@s @s afectad@s para expoñer o 
estado da cuestión. Así mesmo, 
segundo decidiu a xunta directiva 
desta ANPA, será necesario que 
algunha nai, pai ou titor 
beneficiari@ do servizo de bus se 
comprometa á súa xestión. 

?   INSTRUMENTO. Clases 
individuais de media hora semanal 
en horario a concertar co/a 
profesor/a.

NOTA:  Como se fixo saber na 
Asemblea do día 15, as actividades 
extraescolares sufrirán modificacións 
de denominación e contido o vindeiro 
curso 2010-2011 debido a requisitos 
de Inspección Educativa. 
O equipo organizativo desta ANPA 
agradecerá calquera tipo de suxestión 
neste sentido.
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31 XUÑO 2010

O 18 de Xuño rematou o calendario das actividades extraescolares que organiza esta 
ANPA e, como peche das mesmas, tiveron lugar as exhibicións de: Circo, Ballet e 
Baile Moderno, o luns 14 de Xuño, Mostra de Iudo, o martes 15 de Xuño. Teatro e 
actuacións dos grupos instrumentais e de canto, o xoves 17 de Xuño. Audicións de 
instrumento (piano, guitarra e batería), o venres 18 de Xuño. Nestas actuacións 
tod@s @s asistentes puideron comprobar os logros acadados pol@s rapazas e 
rapaces ao longo do curso e compartir con el@s a ledicia e a satisfacción que 
transmitían as súas caras ao recibiren os merecidos aplausos polo seu esforzo.
PARABÉNS!!!

OS SERVIZOS DE COMEDOR, AUTOBÚS E MADRUGADORES MANTÉÑENSE ATA O ÚLTIMO DÍA DE 
CURSO.

A ANPA "A Ferradura", en colaboración coa UMAD, organizou un obradoiro para 
nais e pais que se desenvolveu ao longo de catro tardes nos meses de abril e maio. 

Os obxectivos tratados nel foron:
- Recoñecer e salvar as dificultades coas que nos atopamos no noso papel de nais/pais.
- Conseguir ensinar as regras de forma clara e sinxela.
- Mellorar a comunicación coas nosas fillas e fillos. 
- Establecer límites claros coas nosas fillas e fillos.
- Coñecer e potenciar os recursos preventivos cos que xa contamos como nais e pais.

Debido á boa acollida que tivo o obradoiro, que cubriu as 20 prazas previstas, e á 
satisfacción xeral que nos transmitiron @s asistentes, procuraremos que o 
vindeiro curso poida repetirse este obradoiro, así como organizar algún outro que 
responda a temas que nos interesan e preocupan como nais e pais educador@s.

Participaron as rapazas de ballet na modalidade de baile 
clásico e as de baile moderno na de moderno. Como vén 
sendo habitual en todas as actuacións que realizan estas 
artistas, deixaron encantado a todo o público asistente.
Sodes unhas verdadeiras profesionais!
Por suposto, non podemos deixar de felicitar á profe, 
Memé, polo seu magnífico traballo, e agradecerlle todo o 
esforzo que realiza durante todo o ano.

Desde a ANPA queremos desexarlles sorte a @s alumn@s de sexto 
curso que se nos van ao “insti” o vindeiro curso. C´est la vie!! 
Enviamos moito ánimo para elas e eles e tamén para @s súas nais e 
pais. 
E para finalizar, só queda transmitirvos os nosos mellores desexos 
para que pasedes un fantástico verán gozando das tan merecidas 
vacacións. 
Rapazas, rapaces: pasádeo ben e coidade de que as vosas nais e os 
vosos pais non esquezan o que é o veran para @s nen@s, pois 
seguro que se poñemos un pouquiño da nosa parte nos aprendedes 
moitas maneiras de pasalo fenomenal con vós.

Ata Setembro!!!!

CLAUSURA DAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES DO CURSO 09-10

REMATE FINAL

OBRADOIRO PARA NAIS E PAIS

EDUCAR PARA A INDEPENDENZA E A RESPONSABILIDADE

Por fin está aquí a prometida foto d@s debuxantes, que tiñamos pendente desde o mes de marzo


