
ANPA MIFASOL 
CMUS Profesional da Coruña 

CMUS Profesional da Coruña. PRAZA DO CONSERVATORIO S/N. 15011 A CORUÑA. mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com 
 

CURSO 2016-17. CIRCULAR 01 / 09.2016 
 
Benvidos ao novo curso! Nesta primeira circular os informamos brevemente dos asuntos nos que 
estamos traballando e que consideramos poden ser do voso interese:  
 
Breve resumo das actividades levadas a cabo o curso pasado 2015-16: 
 
ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CÓ CENTRO: 
-Participación no Consello Escolar 
-Xestión de cursos en coordinación cos departamentos correspondentes. 

TALLER MEDO ESCÉNICO  
CURSO DE OBOE 
CURSO DE VIOLA e INTERPRETACIÓN ORQUESTAL 
MASTERCLASS DE TROMPA 

-Colaboración co Centro na organización do III Festival de Bandas 
-Elaboración de atrezzo para concerto do Club de Jazz, do 18 de xuño 
-Colaboración e participación no programa ERASMUS+ “Let´s talk music” 

 
SERVIZOS PARA SOCIOS DO ANPA:  
-Dedicación dun día semanal de atención ao público no local do ANPA no conservatorio (XOVES 
DE 19:00-20:00) 
-Servizo de Préstamo de Libros para Linguaxe Musical e de roupeiro para audicións e concertos 
-Descontos nos cursos organizados en colaboración có Centro  
-Descontos e promocións en establecementos 
 Papelería CONDE - librería CLUNIA 
 MUSICAL CIENFUEGOS -AIRE, METAL Y ARTE -Musical 47 
-Entradas para os concertos da OSG_Coruña, abonos de sábado ás 20:00. 
 
ANPA na páxina web do CMUS Profesional da Coruña. 
Información do ANPA para consultar e descargar na web do Conservatorio. 
ANPA MIFASOL en facebook con informacións de interese para pais e alumnos 
https://www.facebook.com/pages/ANPA-Mifasol-Conservatorio-profesional-de-músicada-
Coruña/ 
 
Este curso 2016-17 seguiremos mantendo os mesmos SERVIZOS PARA SOCIOS DO ANPA e as 
ACTIVIDADES iranse programando ao longo do curso. Esperamos poder incorporarnos este ano 
na participación da GRADUACIÓN DO ALUMNADO DE 6º DE G.P. 
 
Este curso tamén esperamos poder empezar a organizar algún novo Concurso e retomar o tema 
do CORO DE NAIS E PAIS. E proximamente os comunicaremos o horario do local do ANPA. 
 
Aproveitamos a ocasión para lembrar que estamos a vosa disposición para calquera cuestión 
que os interese… ou novas ideas que plantear, así como calquera outra cousa que os preocupe.  
Sempre podedes utilizar o noso mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com 
 
Seguimos a manter a mesma cuota anual de 15€/ familia e os lembramos que o pago se pode 
realizar no conta bancaria do ANPA ou en efectivo a través do buzón do ANPA ou no local. 
 
No primeiro trimestre celebraremos unha Asemblea do que os informaremos puntualmente. 
 
Un cordial saúdo, 
XUNTA DIRECTIVA 
ANPA MIFASOL CMUS Profesional  da Coruña  

 


