
 

 

 
 

QUÉ É A ANPA? 
 

A ANPA  somos o 95 % d@s nais/pais do Colexio.  

A xunta directiva da AMPA está formada por 9 deses país/nais, renovable anualmente.  

 

RAZÓNS PARA PERTENCER A ANPA? 
 

Neste ano tan convulso  pensamos que é a nosa responsabilidade participar máis que nunca e 
sabemos que temos moito que aportar, porque una asociación de pais e nais unidos  vainos  
axudar a mellorar. Por iso debemos  unir esforzos e aportar iniciativas que nos benefician a 
todos en conxunto para lograr ser se cabe aínda una comunidade educativa máis forte. 
 

Temos a disposición de todas as familias a páxina do Facebook do Anpa (AnpaColexio O Pilar) e 
tamén a dirección de correo electrónico AMPACOLEXIODOPILAR@gmail.com  que  poden usar 
como BUZÓN DE SUXERENCIAS. 
 

Neste ano non poderemos beneficiarnos de descontos nas Actividades Extraescolares posto que 
non se van a realizar agás a actividadede Cambridge que se imparte a partir de 4º de primaria  
pero si seguimos a poder beneficiarnos da auxiliar de conversa e outras actividades durante o 
curso. 
 

PARA QUE SERVEN OS 30€ QUE PAGO Ó ANO? 
 

- AUXILIAR DE CONVERSA. Colaboración no pago do salario da docente de conversa en 

inglés.  
 

-Material informático.Colaboración na compra de material para a AULA DIXITAL, que se 
utilizará en todas as etapas dende infantil ata ESO, e que especialmente nestes momentos de 
pandemia se usará como canle de comunicación para as clases non presenciais. 
Tamén se prevé investir en material dixital para as clases de infantil e primeiro ciclo de primaria, 
de cara ao ensino non presencial, se se dá o caso. 
 

- Pintura para o mural de despedida anual que fan os alumnos de 4º da ESO e renovación dos 

anteriores. 

- Dotación anual de libros para a biblioteca do Colexio. 

- Regalos de nadal para as aulas. Valorarase que garden as medidas requeridas de seguridade. 
 

- GRADUACIÓNS. Aínda que non puidera celebrarse unha cerimonia presencial, os graduados 
de infantil, primaria e secundaria, van a ter o seu recoñecemento e obsequio correspondente. 
 

- Actividades que se poidan ir realizando ao longo do curso de xeito principalmente non 
presencial, de cara a normalización da vida escolar, sempre coas medidas oportunas e que as 
circunstancias o permitan  
 

QUÉ CUSTO TEN SER DA ANPA? 
 

Aportamos 30€ ó ano por familia. Os recibos pasaranse ó cobro no mes de decembro de 2020, 
pero é necesario saber qué familias queren ser socias para telas en conta. 
 

Só se  NON quere ser socio, agradecemos devolvan asinada a parte inferior do documento 

para evitar gastos de xestión.  Límite: 30-11-2020. 

MOITAS GRAZAS pola súa colaboración. 
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAI/NAI: __________________________________________________________________________________ 

ALUMNO/S____________________________________CURSO/S________________________________ 

NON DESEXOformar parte de la Asociación de Nais e Pais do Colexio do Pilar. 

mailto:AMPACOLEXIODOPILAR@gmail.com

