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                    Vigo, 23 de setembro de 2021 
 

 

Estimado socio/a, convocámolo/a á Asamblea Xeral Ordinaria da ANPA“A BARXA” que terá lugar o 

vindeiro xoves 7 de outubro de 2021, ás 19.00h en primeira convocatoria e as 19.30 h na segunda 

convocatoria no pavillón do colexio. 

Os temas que se tratarán na Orde do día son: 
 

1. Sometemento para aprobación da acta da sesión anterior. 
 

2. Exposición do estado das contas da ANPA e sometemento para aprobación do balance das 
contas do curso pasado (2020/21) e presuposto do curso actual (2021/22). 

 

3. Votación das novas tarifas de comedor. 
 

4. Presentación do plan de actividade a executar durante o curso escolar 2021/22. 
 

5. Rogos e preguntas 
 

 
 
 
 

Vº e pr O Presidente A Secretaria 

Asinado por 53178298K XACOBE CABRERA (R:      
G36782373) o día 26/05/2021 cun 
certificado dixital emitido por AC 
Representación 

Xacobe Cabrera Alvargonzalez Fátima Sobrino Rey 

 

 

 
 

Lei de Protección de Datos 

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle que os datos proporcionados 

ao longo da prestación do servizo incorporaranse á actividade de tratamento de ANPA “A BARXA” C.E.I.P. GARCÍA BARBÓN con CIF 
número G36.782.373 y domicilio social en Serafín Avendaño, nº 20, 36,201, Vigo, provincia de Pontevedra. A finalidade de dito tratamiento 

é prestarlle un óptimo servicio como cliente e o mantemento da relación comercial no seu caso establecida. De igual xeito, autorizan á 
publicación dos listados do alumnado admitido nas actividades, así como o envío de actualizacións dos servizos, polos medios tradicionais 
e vía electrónica, aos efectos da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, de información comercial 

acerca dos productos e servicios ofrecidos pola organización. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición e portabilidade en calquera momento, por escrito, acompañado dunha copia dun documento oficial que o identifique dirixido ao 
enderezo anterior. 
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