
Asociación de Nais e Pais do Colexio Salesianos Vigo · salesianosanpa.wordpress.com · salesianosanpa@gmail.com  

ANPA

 Salesianos Vigo FEBREIRO 15

Actividades para os nenos que se quedan no comedor

A partires do 23 de febreiro e ate o 23 de marzo, poñerase en marcha, en 
colaboración con Abertal, unha experiencia piloto para os alumnos de terceiro a 
sexto de primaria. Os rapaces que así o desexen, poderán ter acceso aos locais 
de Abertal, de luns a xoves, de 14 a 15h, onde poderán desenvolver actividades de 
ocio e tamén dun espazo onde facer os deberes. 

Esta actividade será financiada pola ANPA na sua totalidade. 

Dende o pasado mes de xaneiro, os nenos de primeiro e segundo de primaria ao 
rematar a sua quenda de comedor suben á bibilioteca, onde dispoñen de 
diferentes alternativas de lecer, ate o momento de voltar a clase. 

Mesas de Actividades Profesionais

Este ano colaboraremos co Departamento de Orientación do centro organizando as Mesas de 
Actividades Profesionais, dirixidas aos alumnos de Bacharelato. Nestas mesas, os pais que 
participen poderán expoñer de xeito informal e dinámico aos rapaces os aspectos 
prácticos das suas diferentes profesións.

Aínda podes participar. Fáinos chegar os teus datos por correo electrónico, no buzón da 
ANPA ou a través do Blog.  

Unha nova edición do "Proxecto YSY" 

Dende a ANPA xunto coa Asociación Érguete estamos a levar a cabo no centro o "Proyecto Y.S.Y. (Yo Soy Yo)" de 
fomento da personalidade ante a presión de grupo, cos alumnos de 6º de Primaria, como preparación para o 
cambio á E.S.O. 

Ao remate das actividades cos alumnos, terá lugar unha sesión coas familias para comentar os temas que se 
traballaron, extraer conclusións e proporcionarnos ferramentas, tamén a nós, como pais, para afrontar os novos 
retos que se nos formularán co cambio a unha nova etapa educativa e a unha idade que implica toda a nosa 
atención e formación.

Contamos CONTIGO, para poder desenvolver as tarefas da ANPA. Hai moitos campos de actuación: actividades educativas, de apoio ás familias, festas, ...  
¡Seguro que atopas algunha actividade na que nos podes axudar!
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Novidades na Biblioteca

A ANPA, en coordinación e colaboración co colexio, dotará á 
biblioteca, ao longo do mes de febreiro, de exemplares de 
lectura recomendados para os distintos ciclos e línguas. 
Ademais completará os fondos de consulta.

Deste xeito o alumnado poderá dispor deles a través do 
servizo de empréstito.

Bancos de Chándales e Libros

Cada vez son máis as familias que usan os Bancos da 
ANPA. Tódalas semáns doades ou recolledes algunha peza 
de roupa ou libro, ... ¡Xenial, para iso están! 

Se aínda eres dos que pensas que os Bancos son para os 
que teñen apuros económicos, ¡cambia o chip! Todos 
facemos uso dos Bancos da ANPA, porque ademais de 
s u p o ñ e r u n a f o r r o , s u p ó n u n e x e r c i c i o d e 
responsabilidade, de xenerosidade e de coidado do 
medio ambiente.

Tede en conta que non é necesario ter doado para poder 
beneficiarse dos Bancos. 

Campaña de Reivindicación do Espazo do 
Calexón dos Salesianos

Esta mesma semán, o colexio e a ANPA, de xeito 
conxunto, temos presentada ante o Concello de Vigo unha 
instancia na que solicitamos se tomen medidas urxentes 
para adecentar e vixiar o Calexón dos Salesianos 
dadas as deficientes condicións de salubridade e 
seguridade que lamentablemente presentan.

Accións para a mellora do servizo do comedor

Tralo escrito presentado en relación ao comedor, avalado por 
110 sinaturas, a dirección do centro infórmanos da apertura 
dun procedimento destinado a mellorar este servizo.

Tendo en conta que existen unhas condicións obxectivas de 
partida, que impiden darlle a esta cuestión unha solución rápida 
e sinxela, plantexámonos como primeiro paso, manter unha 
reunión coa empresa de catering Serunión. Nesta reunión 
participarán ademais de membros da Directiva da ANPA, e de 
pais pertencentes ao Consello Escolar, representantes dos 
asinantes do escrito presentado á Dirección do colexio. 

Paralelamente a ANPA está recollendo información de servizos 
de comedor alternativos para presentar ao Equipo de Dirección.

Festa Entroido

O venres 13 de febreiro, a partires das 
17h, celebraremos no patio a Festa do 
Entroido en colaboración con Abertal. 
Haberá concurso de disfraces, xogos, 
karaoke, merenda e máis dunha 
sorpresa para todos. Animádevos a vir 
disfrazados e con ganas de pasar un bo 
ratos cos vosos fillos. 

Coma sempre , ped imos a vosa 
colaboración aportando produtos 
típicos desta festa, para disfrutalos 
todos xuntos co chocolate que preparará 
a ANPA. 

E para os maiores de 14 anos de 22h ate 
as 01h na Toupeira, continua a festa.

III Mañás de Entroido

Co ánimo de seguir favorecendo a 
conciliación familiar e en colaboración 
con Abertal, poñemos en marcha unha 
nova edición das "Mañás do Entroido" 

Estas actividades terán lugar os días 16, 
17 e 18 de febreiro nas instalacións do 
Centro Xuvenil Abertal e do colexio.  

A nosa proposta é poñer ao voso dispor 
unha oferta de tempo libre educativo 
para os rapaces e rapazas máis novos, 
p r o v o v e r u n e n t r o i d o a c t i v o e 
participativo, axeitado ás idades dos 
participantes, e tamén favorecer a 
creatividade, a participación e o traballo 
en equipo. 

Actividade de Sendeirismo

D e n d e a A N PA p r o p o ñ e m o s a 
organización para o vindeiro domingo 8 
de marzo dunha pequena actividade de 
sendeirismo, con posterior visita guiada 
ao Mosteiro de Armenteira e comida e 
actividades de lecer pola tarde no 
Colexio Salesiano de Cambados. 

É unha iniciativa que nos gustaría se 
convertera en punto de encontro e 
convivencia da comunidade educativa.

AXENDA

Segue por correo electrónico o noso Blog. 
salesianosanpa@wordpress.com 
Manterémosvos informados.


