
Información relevante para a comunidade 
educativa 

Sobre todo, darmos a benvida ós novos membros da comunidade e 
esperamos que formen parte desta ANPA na que estamos todos 
implicados para o benestar dos nosos fillos. 

Para os que non nos coñezan, comentar que, ata o inicio do encerro, o local abría de luns a 
venres de 9:00 a 9:30hs, e, polas tardes, de luns a xoves de 16:05 a 16:45hs. Os venres abríase 
en función da dispoñibilidade dos integrantes da xunta directiva. 

Salientar que os horarios eran moi flexibles, xa que, ese espazo de tempo resultábanos 
insuficiente para resolver diversos trámites, contas, responder correos, whatsapp, xestións 
diversas relacionadas coas actividades extraescolares, ó servizo de almorzos saudables, 
preparación de eventos en datas sinaladas, trámites bancarios e demais xestións.  

Agora, para non interromper ou enfastiar o Plan de Adaptación á situación COVID 19 do 
colexio, non abriremos o local durante a xornada escolar. Abrirase polas tardes, a unha hora 
que non cadre coa saída do comedor. En persoa, atenderanse só cousas que, pola súa urxencia 
ou gravidade non sexan susceptíbeis de tratar por outro medio. Todo o relacionado cos cartos, 
farase mediante transferencia ou ingreso bancario.   

Algúns destes trocos xa os tiñamos previstos para este curso, á espera de que a Xunta fixese 
público o protocolo definitivo. Algunhas delas son: 

- Asemblea de inicio de curso: Farase ó aire libre, no patio do colexio e se o tempo o 
permite.  

- A comunicación coa comunidade educativa, farase vía correo electrónico, á dirección 
anpabuxaina@hotmail.com, por chamada telefónica ou mensaxaría ó teléfono 
669514834, e na páxina de Facebook. Tamén se subirá a  información á páxina do 
colexio, ó apartado ANPA. 
Tentaremos responder con rapidez. Tede en conta que tamén nos temos que atender 
outras obrigas propias do noso día a día. 

- Reintegros a usuarios por servizo de madrugadores, importe da cota anual de socios, 
actividades extraescolares, renovación da xunta directiva, método de futuras 
asembleas, serán algúns temas a tratar na próxima asemblea. 

 
A directiva da ANPA A Buxaina 
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