
                                                                                                            Vigo, a 23 de abril de 2018

Estimadas  familias:  Enviamóslles  pola  presente  dos  servizos  ofertados  pola  ANPA  para  o

vindeiro curso

SERVIZO DE COMEDOR CURSO ESCOLAR 2018/2019

 O servizo de comedor abrangue dende o mes de setembro ata xuño (de 14 a 15:45 horas), ámbolos dous

incluidos. 

 As solicitudes de praza deberán recollerse no local da ANPA de luns a venres de 9 a 9:30 (INCLUÍDOS OS

SOLICITANTES DE BECAS), e presentalas do  2 AO 31 DE MAIO  (ambos incluídos) acompañadas da

documentación que se cita  a continuación:

 En primeiro lugar, presentar na ANPA::

o Ficha de inscrición de socio cuberta

o Xustificante pago cuota socio e seguro escolar para o curso 2018/2019

o  Ficha comedor curso 2018/2019

o Autorización recollida alumno/a despois do comedor

 En segundo lugar, entregar na SECRETARÍA DO CENTRO

o Xustificación que acredita a condición de socio da Anpa para o curso 2018/2019 

o Resgardo da solicitude de petición dunha beca ou comunicación da concesión da mesma

o Certificado de empresa do horario laboral do pai e nai ou titor/a, firmado e selado.

o Informe de Vida Laboral ACTUAL ou documento equivalente (solicitar Tesorería de S.S)

o Certificado de empadronamento da unidade familiar 

o Libro  de  familia  ou  equivalente  no  caso  de  estranxeiros  (acreditación  xustificativa  no  caso  de

faminia monoparental, nulidade, separación, divorcio, defunción, etc...)

o Carnet de familia numerosa

o Certificación  de  minusvalía  do  alumno/a  ou  dalgún  membro  da  unidade  familiar  censado  no

domicilio do solicitante.

 SÓ SE BAREMARÁ A DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, o que non se aporte contará como 0 puntos.  

 Os criterios para a admisión de prazas (aprobados no Consello Escolar) e as normas do servizo (que se

asumen no momento da formalización) poden ser consultados en Dirección ou na Anpa.  A resolución e

publicación da adxudicación de prazas farase o día seguinte do último consello escolar do curso.

 Os alumnos BECADOS que non presenten a Solicitude de Comedor no Colexio entre o 2 e o 31 de maio,

quedarán sen praza, aínda que teñan a beca concedida polo Concello

 SERVIZO DE GUARDERÍA DE MEDIODÍA  CURSO 2018/2019

 O servizo de guardería de mediodía  abrangue dende o mes de setembro ata xuño de 14:00 a 15:00 horas.

 As solicitudes de praza deberán recollerse no local da ANPA de luns a venres de 9 a 9:30, e presentalas

do 2 AO 31 DE MAIO (ambos incluídos) acompañadas da documentación que se cita  a continuación:

o Ficha de inscrición de socio cuberta

o Xustificante pago cuota socio e seguro escolar para o curso 2018/2019

 As posibilidades de uso do servizo son libres  durante todo o curso e pódese solicitar tódolos días, días

concretos da semsna ou solicitar uso esporádico avisando no local da ANPA. 
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