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OLA a todos/as, dende a ANPA Os Gudiños queremos darvos a benvida a este 

novo curso escolar 2022-2023!!! 

 

 Como xa sabedes estes días enviouse ás casas unha nota informativa coas novas 

actividades que se ofertan para este curso escolar, coa finalidade de que poidades 

escoller as que mellor se adapten aos vosos horarios e necesidades. Así mesmo o feito 

de ser socio da lugar a importantes descontos nas extraescolares, que non se poderían 

levar a cabo sen a participación de cada un/unha de vos. 

 

 Vimos duns anos complicados nos que a ANPA viuse minguada en canto a socios 

debido á Pandemia COVID 19, pero non perdemos a ilusión nin o ánimo e  para este 

novo curso buscamos unha maior participación de todos e todas para construír unha 

ANPA forte e nutrida de novas ideas, propostas e colaboración na mellora da educación 

dos nosos fillos e fillas e en colaboración co noso centro, espazo onde os nosos fillos e 

fillas deben aprender e desfrutar no seu día a día e que repercuta de maneira positiva 

na nosa comunidade educativa. 

 

 Sabemos que nos falta moito e que hai moitos aspectos que se poden e deben 

mellorar, por ese motivo, queremos aproveitar con este comunicado para facer un 

chamamento coa finalidade de que vos fagades socios/as da ANPA Os Gudiños, xa que 

é o medio de representación de tódolos pais e nais do CEIP ADR Castelao de Rianxo 

e dos nosos fillos e fillas perante a administración educativa en busca de melloras que 

repercutan na calidade educativa así como na nosa propia formación como pais e nais. 

 

Como sabedes, as ANPAS Asociacións de nais e pais de alumnos/as son entidades 

mailto:anpaosgudinos@gmail.com


ANPA OS GUDIÑOS 

CEIP A.D.R. CASTELAO 

Rosalía de Castro 12, Rianxo 15920 

anpaosgudinos@gmail.com 
MOVIL: 634614356 

sen ánimo de lucro cuxa finalidade é o beneficio educativo, social e comunitario. 

 

RECORDEMOS que cantos máis sexamos, máis opcións teremos de sacar adiante 

propostas e ofertar mellores servizos para os nosos fillos e fillas e para a 

conciliación familiar, mentres que por separado o único que facemos é perder a 

oportunidade de repercutir positivamente na educación dos nosos pequechos e 

pequechas e na nosa propia conciliación. 

 

Animámosvos e esperamos a vosa participación  para este novo curso e para iso vos 

facilitamos a seguinte folla de inscrición. 

 

Estamos a vosa disposición no Gmail anpaosgudinos@gmail.com e no WhatsApp 

636.614.356 

 

Un saúdo a ANPA OS Gudiños do CEIP ADR Castelao de Rianxo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prezadas familias: 

 

 Comeza un novo curso, e con él a ANPA OS GUDIÑOS ponse a traballar 

para que as extraescolares poidan dar comezo o antes posible. 
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 Nesta circular vai acompañado o horario das actividades extraescolares ofertadas 

para este curso 2022/2023, e tamén dúas enquisas a cubrir. 

 

- Unha delas é para facerse socio da anpa neste novo curso (a ALTA DE SOCIO É 

POR FAMILIA , non por nen@,e faise socio o pai ou nai; e a COTA ANUAL segue 

sendo 20€) 

 

 Conta bancaria: ABANCA ES21 2080 5495 9430 4010 1529, 

IMPORTANTE: no concepto da transferencia poñer o nome do pai/nai, para que non 

haxa erros. 

 

- E a outra enquisa, é para a inscripción das actividades. 

 

 As dúas deben ir debidamente cubertas,para axilizalo  traballo, e entragadas no 

gmail anpaosgudinos@gmail.com ou vía WhatsApp no número 634614356. 

 

 En calquera dos casos, deben de ir acompañadas do xustificante de pago da cota 

de socio, posto que é imprescindible para asistir as extraescolares. 

 

 Para calqueira dúbida estamos a vosa disposición no gmail 

anpaosgudinos@gmail.com ou no número 634614356 mediante WhatsApp. 

 

Un saúdo, e un moi bo comezo de curso. 

 

 

 

  

 

 

INSCRIPCIÓN ANPA OS GUDIÑOS: 

 Nome e apelidos: 

 Teléfono: 

 E-mail: 
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 Nenos/nenas no centro: 

____________________________________________________________________ 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES: 

 Nome e apelidos do neno/a: 

 Actividade: 

 Data de nacemento: 

 Curso: 

 Teléfono de contacto: 

 Nome do pai/nai/titor: 

____________________________________________________________________ 
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