
COLEGIO CARMELITAS OURENSE 

CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA XERAL 

ORDINARIA 

Curso 2019-2020 

Convócase ASAMBLEA XERAL ORDINARIA da ASOCIACIÓN 

DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS do Colexio Plurilingüe Santa 

Teresa de Jesús Carmelitas Vedruna de Ourense - Fundación 

Vedruna Educación. 

Terá lugar o vindeiro dia 12 de NOVEMBRO, martes, na Sala de 

Audiovisuais do Centro, ás 19:30 horas en primeira convocatoria 

e ás 20:00 horas en segunda e última, de acordo co disposto 

nos Estatutos da Asociación, e coa seguinte 

ORDE DO DÍA 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asamblea 

anterior 

2.- Lectura da Memoria do curso 2018-2019 

3.- Proxecto de actividades para o curso 2019-2020 

4.- Estado de cantas da Asociación 

5.- Membros e cargos da Xunta Directiva 

6.- Aprobación da modificación do logotipo ANPA

7.- Rogos e preguntas 

Ourense, a 25 de outubro de 2019 



COLEGIO CARMELITAS OURENSE 

ACTIVIDADES DESENROLADAS POLA ANPA 

Un ano máis atopámonos ante a celebración da nasa Asamblea anual. 

Con tal motivo queremos facervos chegar un saúdo a todos, e convidarvos 

a mesma. 

Por outro lado queremos informarvos das actividades que organizamos, 

financiamos ou nas que colaboramos por a nasa achega anual. A modo 

de resumo apuntamos: 

O fomento do 
deporte dos 
nosos flllos. 

As viaxes 

lúdico - culturais 

realizados polos 

alumnos dos 

distintos ciclos. 

En Nadal, a 

chegada dos 

Reis Meigos para 

os máis pequenos, 

e o Concurso de 

Tarxetas de Nadal. 

Certame 

Literario Vedruna. 

Durante as Festas 

Colexiais, no mes 

de abril: as 

actividades de 

infantil e primaria, 

concurso literario, 

concurso de cociña, 

play-back, e os 

almorzos na clase. 

Festa-Verbena 

para alumnos de 

Secundaria e 

Bacharelato. 

Xornada de 

Convivencia entre 

irmás, persoal non 

docente, profesores, 

alumnos, nais 

e pais. 

O premio o Mellar 

Expediente de 

Bacharelato. 

Organización de 

conferencias e 

coloquios de 

interese tanto para 

alumnos como 

para pais e 

profesores. 

O Banco de 

Libros. 

Poxecto "Xuntos 

Gañamos": 

Tarxeta de 

descanto. 
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