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San Sadurniño, 28 de setembro de 2012 

 
 

Estimados nais e pais: 
  
 Benvidos ó curso escolar 2012-2013, dende o ANPA queremos informarlles que o vindeiro 
luns 1 de outubro comezan as actividades extraescolares, polo cal queremos poñelos ó tanto de 
algúns temas a ter en conta: 
 
 1º- Non se admiten máis solicitudes de actividades a partir do 4 de outubro. 
 2º- Para poder asistir ás actividades hai que pagar a cuota do ANPA (15 €/anuais). 
 3º- Non se admiten máis solicitudes de JUDO E BAILE (están as listas completas). 
 4º- Para asistir á actividade de GUITARRA é necesario traela. 
 5º- Para JUDO é imprescindible o KIMONO e ó longo do curso o  mestre informará do pago 
da Federación. 
 6º- Cabe mencionar que para PATINAXE é necesario levar os patíns, casco, rodilleras e 
coderas. 
 7º- O ANPA asume os gastos de material nas actividades de DEBUXO e CERÁMICA. Non 
é necesario levar nin estoxo nin bloc de debuxo, a cocción das pezas de cerámica corre pola vosa 
conta. 
 8º- Na actividade de INFORMÁTICA só se cubreu o grupo do luns, polo que queda 
momentáneamente anulado o do mércores. 
 9º- A actividade de TENIS está pendente de facer grupo, polo que non comezará se non hai 
máis inscricións, así que se alguen se quere apuntar aínda está a tempo hasta o día 4. 
 10º- Queda anulado o 2º grupo de CERÁMICA (15:30 A 16:30), tódolos nenos irán en 
horario de 14:30 a 15:30. 
 11º- Este curso o ANPA creou un BLOG coa dirección: anpasansa.wordpress.com. Nel 
van participar os asistentes ó taller de XORNALISMO. Tamén está aberto a que colaboren todos 
aqueles que teñan a vontade de facelo, desexamos que este novo proxecto sexa do voso agrado. 
 
 Sen outro particular, e agradecendo a súa colaboración, reciban un cordial saúdo. 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo. Adriana García Romero-PRESIDENTA 


