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1. . COMEDOR E CAFETERÍA 
A Cafetería e Comedor foron adxudicados á empresa Viva Catering. Estamos en trámite para adecuar o centro para 
que poda ter comedor da xunta. Cremos que estamos a piques de logralo. As persoas que teñan concedida beca poden 
falar connosco.  
Entretanto a empresa ofrece menús saudables.  
 

- TIPO DE COMIDA:A normativa da Xunta esixe que non se sirvan chucherías nen bollería industrial nen 
bebidas gaseosas, polo que a cafetería servirá: 

● Zumos 
● Bocadillos quentes de tortilla, calamares, polo con leituga, tomate e maionesa 
● Pizza recién feita 
● Bolería artesana. 

 
- HORARIO: 

A cafetería estará aberta todo o tempo que estea aberto o instituto. Os alumnos poderán comprar bocadillos todo o 
día e mesmo encargar un bocadillo para a hora da saída ou da merenda pola tarde. 
 
Os alumnos en principio marcharán cando rematen de comer, todos xuntos a unha hora. Os pais que teñan interés en 
que se queden até as 16:00 poderán contactar con Viva para solicitar un servicio denominado Custodia e que custa uns 
20 € ó mes (precio variable en función dos alumnos que soliciten este servizo) 

- PREZOS COMEDOR: 
 

 5 días 
semana 

4 días 
semana 

3 días 
semana 

2 días 
semana 

1 día 
semana 

comida 
solta 

comida 
profes 

Prezo 
mensual 

95 € 76 € 57 € 44 € 24 € 6 € 6,50 € 

 
Para solicitar o servizo  haberá uns impresos na cafetería cando abra. Se se quere comer un día no instituto, hai que 
avisar no primeiro recreo e pagaríase directamente na cafetería (pódese pagar ó día seguinte se é unha emerxencia)  
 
2.. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Sempre que haxa un número mínimo de rapaces apuntados podemos organizar calqueira actividade que nos 
demandedes. 
 
O Instituto só abre polas tardes os luns e os mércores. 
 
En principio, xa temos monitor para as seguintes: 

● ENGLISH CLUB: 
○ Horário: Mércores de 16:30 a 18:30 
○ Prezo: 20 € 
○ En qué consiste: (colgamos cartel) A actividade está orientada a que os rapaces adquiran habilidades 

de comunicación a través de traballos de investigación, grabación de curtometraxes, e conversacións 
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por skype cuns rapaces dun instituto de U.K. Ademáis a final de curso tódolos anos poden realizar 
unha viaxe a Londres, onde porán en práctica todo o aprendido, con actividades organizadas. Ademáis, 
a empresa que imparte a actividade está homologada para preparar para os exámenes de Trinity polo 
que a final de curso os que queiran se poden presentar. 

○  
 

● DANZA MODERNA: 
○ HOrário: Mércores a partir das 16.30 
○ Prezo: 10-15 € 
○ En qué consiste: actividade de danza impartida por profesora titulada que leva moitos anos dando esta 

actividade na escola de danza Carmen. Se combinan conceptos básicos de danza con coreografías de 
música actual. 

○  
● Hip hop: HOrário: Mércores de 16:30 a 18:30 
● Prezo: 10-15 € 
● En qué consiste: actividade de danza impartida por profesora titulada. 

 
● TEATRO MUSICAL: 

○ Horario: se se forma grupo poderiamos organizar.  
○ Prezo: 20 Euros. 
○ En qué consiste (adxuntamos cartel) : A actividade combina técnica vocal con interpretación e danza. 

Os rapaces se queran a final de curso interpretarán cancións de algún musical coñecido.  
 

3. BANCO DE LIBROS 
Non conseguimos xente disposta a doar libros, porque está habendo moita venta de segunda man en wallapop. 
Esperamos que pouco a pouco a xente se vaia concienciando de que si se doan libros, tamén se reciben, e así 
ninguén ten que pagar por eles. 

 
4.  NAVES DO METROSIDERO 
A nosa ANPA está colaborando co proxecto do Concello dende fai máis dun ano, aportando ideas dos usos que se lle 
poden dar ás instalacións que antiguamente eran de Defensa que están ó Lado da Hípica. Por agora vai comezar a fase 
de obras. Os diferentes institutos de A Coruña tamén están en contacto co Concello para aportar ideas ou 
posibilidades de colaboración, como os alumnos de carpintería do Calvo Sotelo que deseñarán o mobiliario. 
 
5. CÓMO INSCRIBIRSE NA ANPA E NAS ACTIVIDADES 
A través do email: ANPAADORMIDERAS@GMAIL.COM 
O custo anual é de 10 Euros (Que utilizamos para pagar a Federación de Anpas) 
Se queredes colaborar na ANPA tamén vos podedes poñer en contacto a través desta dirección. 
Para pagar os 10 Euros anuáis contactaremos convosco porque como somos poucos nengún Banco nos abre conta sen 
cobrarnos mantemento anual. 
 
 
 


