
 
 

PROGRAMA MADRUGA CURSO 2017/2018 
CEIP CANICOUVA 

 
 
 

A QUEN VAI DIRIXIDO 
A todos aqueles pais e nais que comezan a súa xornada laboral antes da hora de inicio das clases no 
colexio. O programa está xestionado pola empresa ANIAS de servizos socioculturais. 

 

HORARIO 
O PROGRAMA MADRUGA comeza a súa actividade ás 7:30 e finaliza ás 9:00, hora de entrada ao colexio. 
Ao finalizar a sesión acompáñanse aos nenos/as as aulas ou as filas de entrada, segundo as normas do 
centro. 

 

ACTIVIDADES 
O Programa componse de actividades lúdicas de entretemento infantil, que permite aos nenos e nenas 
espreguizarse e comezar as clases dun xeito activo que facilite o bo desenvolvemento físico e intelectual. 

 

MODALIDADES DE UTILIZACIÓN DO PROGRAMA 
 
 Uso regular do servizo mediante inscrición: tódolos días de luns a venres ou varios días á 

semana según necesidades. 
 

 Uso esporádico do servizo: non é necesaria inscrición previa, poderan solicitalo telefonicamente 

con un día de antelación como mínimo en horario de 9:00h a 14:00h, aos números de teléfono: 

986 86 45 98 Oficina / 685 535 202 Cristina. 

 
 

INSCRICIÓNS 
 

As familias interesadas no servizo para o curso escolar 2017/2018 poden solicitar o formulario de inscrición 
na secretaría do centro, na oficina da ANPA ou no correo electrónico da empresa madruga@anias.es,  
antes do inicio do curso escolar, ata o día 8 de setembro de 2016. 

 
As inscricións que se realicen durante o curso escolar así como as baixas ou modificacións do servizo 
deberanse cubrir antes do día 20 do mes anterior, solicitando as follas correspondentes no correo 
electrónico ou ó/á monitor/a no horario do Programa. 

 
 

 
FORMA DE PAGO 

 
A forma de pago farase por domiciliación bancaria nos primeiros 15 días de cada mes, agás os esporádicos 
que pagarán directamente ao monitor con acuse de recibo. 
 

 

Mais información: 

 R/ Echegaray, 39, baixo, 36002 Pontevedra  986 864 598/ 685 535 202  madruga@anias.es 
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