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1. Durante o segundo trimestre realizáronse as seguintes actividades: 

a. Actividades extraescolares (Ludoteca e Fútbol Infantil) 

b. Charla sobre “Acoso Escolar” 

c. Charla sobre “Drogas e Alcohol” 

d. Entrega de gorras aos socios co logotipo do Colexio 

 

2. CHARLA SOBRE “BANDAS XUVENÍS”: 

O xoves 3 de maio, ás 20.00 h haberá unha charla para os socios do ANPA sobre “Bandas xuvenís” 

por parte de membros do cuartel da Garda Civil de Verín. Esta charla encádrase dunha serie de 

conferencias dentro do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar. Como nas 

anteriores, tamén se vos informará a través das notas-mochila e dos taboleiros do patio. 

 

3. FESTA FIN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

O venres, 1 de xuño, a partir das 17 h, terá lugar unha festa de fin de actividades extraescolares, na 

que haberá un partido de fútbol, dúas representacións a cargo dos alumnos da Ludoteca e unha 

merenda para todos os socios, todo isto amenizado con animación a cargo da empresa SAUDETER. 

 

4. ENQUISA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Co fin de coñecer as vosas preferencias para o próximo curso escolar, váisevos a facilitar unha 

enquisa á fin de curso sobre as actividades extraescolares e charlas nas que podiades estar 

interesados. Poden ser entregadas polos nenos aos titores antes do 15 de xuño de 2012.  

 

5. FESTA FIN DE CURSO SOLIDARIA: 

Os días 15 e 16 de xuño terá lugar a festa solidaria e a gala de fin de curso do Colexio coa 

representación dos alumnos por cursos, na que o ANPA colabora, como todos estes anos 

anteriores. Pedirase tamén a colaboración das familias para que esta festa sexa realmente solidaria 

e participativa. O que se recade nestes días, será entregado a un fin solidario, que este ano é a 

colaboración co equipamento de dúas escolas en Mozambique e Brasil. 

 

6. O próximo curso se vos dará unha folla de inscrición para que, se queredes, nos podades facilitar un 

enderezo de correo electrónico para que vos mandemos as circulares, boletíns e as novas que vos 

poidan interesar. Así mesmo, co fin de acercar o ANPA a todas as familias e facilitar as inscricións, o 

próximo curso estaremos os primeiros días no ximnasio que ten acceso directo ao patio do colexio. 


