
QUÉ É A ANPA? 
 

 
 

 

A ANPA  somos o 95 % das/dos nais/pais e titores do alumnado do Colexio.  
A xunta directiva da ANPA está formada por 9 membros, renovables anualmente.  
 
 

RAZÓNS PARA PERTENCER A ANPA? 
 
 

Cremos e sabemos, que todos temos moito que aportar, porque ter unha asociación de 

país e nais unidos  vainos  axudar a mellorar,  e tamén unindo  esforzos para aportar 
iniciativas que nos benefician a todos en conxunto, lograr ser se cabe aínda ,unha 

comunidade educativa mais forte. 
 

Para que isto sexa posible, saiban que temos á disposición de todas as familias un 
BUZÓN DE SUXERENCIAS, instalado ao lado do tablón de anuncios no patio do colexio,  
tamén contan coa páxina do  FACEBOOK da ANPA e coa dirección de correo electrónico 

anpacolexiodopilar@colexiodopilarfoz.es. 

 

PARA QUE SERVEN OS 30€ QUE PAGO Ó ANO? 

 
- AUXILIAR DE CONVERSA. Aportación  para a axuda no pago do custo da súa 
contratación.  
- FESTA DA FAMILIA.A cal este ano retomamos con moita ilusión e esperando que fora 

do seu agrado. 
- PINTURA para o mural de despedida anual que fan os alumnos de 4º da ESO. 
- DOTACIÓN ANUAL DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA DO COLEXIO. 

-VISITA DO PAXE REAL E REGALOS DE NADAL PARA AS AULAS. 
-CERIMONIA DE GRADUACIÓNS: 6º Infantil, 6º Primaria e 4º ESO. 

-CHOCOLATADA EN CARNAVAL. 
-OUTRAS ACTIVIDADES (charlas, talleres etc.) 

 
QUE CUSTO TEN SER DA ANPA? 
 

Aportamos 30 EUROS Ó ANO POR FAMILIA. Os recibos pasaranse ao cobro no mes de 

DECEMBRO DE 2022. Co fin de evitar gastos de xestión por mor das devolucións dos 

recibos, pois supoñen un gasto para a ANPA, agradeceríamos nos devolvan asinada a 
parte inferior do comunicado a máis tardar o 30 DE NOVEMBRO DO 2022. (Poden 
entregarlla a titora ou titor e tamén en portería) 
 

Só se  NON quere ser socio 

 
GRAZAS pola súa colaboración. 

 
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PAI/NAI: __________________________________________________________________________________ 

ALUMNO/S________________________________________________________________________________ 

CURSO/S_________________________________________________________________________________ 

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


