
ANPA CATAVENTOS – CURSO 21-22

Queridas nais, pais e alumnado,

Dende  setembro de  2015  leva  funcionando  o ANPA no  Instituto  NPA no Instituto, chámase  ANPA
CATAVENTOS e a través dela podemos organizar tódalas actividades que vos interesen ademáis de
xestionar asuntos de interese.

Comedor: o centro dispón de comedor xestionado a través da anpa. Como o curso pasado, a
empresa que presta o servicio de catering, é JARDANAY.  Actualmente, está funcionando de xeito
presencial  con alumnado becado y non  becado.  Pódense solicitar  nova altas,  ata o dia  23 do mes
anterior á alta, e asimesmo, pódense solicitar días sueltos.

Usuarios de comedor:  Para facer  uso do  servicio  de comedor,  é  necesario  se   asociado  
da ANPA. As altas no comedor, tramítanse directamente dende a páxina de Jardanay:

páxina: www.jardanay.es

área de clientes: iesadormideras

Usuario: comedores2021

Días esporádicos: O importe por día suelto, por exemplo os luns que teñen clase de tarde,  é
de 7 euros.

O número de teléfono para concertar días sueltos, é o 672-288-136. Cumpre chamar o mesmo 
día antes das 9:00 h

Banco de libros: desgraciadamente non conseguimos pais/nais interesad@s en participar. Temos
moitas solicitudes pero non familias que oferten libros. 

ACTIVIDADES:

As actividades que temos realizado durante os últimos anos, foron a de danza e a de inglés. 

Respecto á de Inglés, facilitamos información en anexo. Este programa de inglés programa unha  viaxe
de fin de curso e a  posibilidade de estancia con familias inglesas. Homologados para exámenes Trinity
College. Na seguinte páxina, poderedes ver cómo traballan: www.ludusenglish.com. 

En cuanto á de danza, vos informaremos na reunión presencial que imos celebrar no centro.

Se a situación pandémica nos permite, a máis tardar no mes de outubro, convocaremos unha
reunión para vos informaren máis e mellor  das nosas actividades.  Recordamos que ter  unha
ANPA no Instituto, facilita un marco legal para que se podan realizar actividades extraescolares,
para poder ter comedor para o alumnado e para que os pais e nais teñamos voz na xestión da
educación dos nosos fillos e fillas.

Pero sobre todo estamos abertos e desexosos das vosas propostas!!!

Instagram: @anpa_ies_adormideras
Facebook: https://www.facebook.com/anpa.iesadormideras.9

ANPA CATAVENTOS:  anpaadormideras@gmail.com. Facebook: anpa-ies-adormideras
Sonia: 600 49 00 88; Silvia: 629 71 18 78; Ana: 647151667


