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Un ano máis, a Asociación de Nais e Pais “Andaina” queremos dar a benvida a todos os 
alumnos do Colexio e especialmente aos que se incorporan por primeira vez. Ao mesmo 
tempo convocamos a todos os pais/nais da nosa comunidade escolar á reunión que, con 
motivo do comezo do novo curso 2009-2010, celebraremos o vindeiro martes  22 de 
Setembro, ás 19,30 horas en primeira convocatoria e  ás 20,00 horas en segunda e 
última convocatoria, na sala de usos múltiples do C olexio ; coa seguinte orde do día: 

 
* Lectura e aprobación se procede do acta anterior.  
* Información do balance económico do curso anterio r. 
* Información sobre as actividades extraescolares e  chandal de colexio. 
* Aclaración dudas sobre comedor e plan madruga. 
* Aclaración dudas sobre a gripe A. 
* Renovación de cargos.  
* Rogos e preguntas. 
 
Xa sabedes o importante que é abonar a cota da Asociación para afrontar gastos e así 

poder continuar coa actividade e as axudas que veñen facilitando a excursións, festivais, 
actividades extraescolares, etc; así como os descontos aos que tedes dereito co carnét do 
A.N.P.A. 

 
A cota da Asociación é de 20 euros  por ano e familia, independentemente do número de 

fillos no centro. O pago pódese facer efectivo en calquera oficina de Caixa Nova mediante 
ingreso bancario na conta que esta A.N.P.A. mantén aberta en CAIXANOVA, co seguinte 
número: 

                                               A.N.P.A. Xunqueira II 
                                                2080  0405  41  0040102696 
 
Moi importante: Facer constar o nome do neno/a ou, no seu caso dos nenos/as, e cursos 

aos que pertencen.  
 

CARNÉ SOCIOS: Para actualizar os carnéts de socio tedes que devolvelos nun sobre 
indicando a clase e o nome completo do neno/a, achegando copia do xustificante de ingreso 
bancario da cota. Traeranos ao colexio os vosos fillos e entregaranllos ao seu titor/a. No prazo 
duns días devolveranse actualizados. 

 
 Os novos socios deben proceder de igual forma, entregando ao seu titor/ao sobre co 

xustificante do ingreso bancario da cota, e no prazo duns días recibirán o carné de socios.  
 
Pontevedra, 18 de Setembro de 2009 
 
A xunta directiva 


