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

CURSO 2016-17. CIRCULAR 04 / 11.2016 
 
 
ACTUALIZACIÓN DA BASE DE DATOS DE SOCIOS E SOCIAS DO ANPA 
 
Con motivo da actualización e dixitalización da Base de datos de socios do ANPA 
MIFASOL, aproveitamos a ocasión para lembrarvos aos socios que aínda non tedes 
renovada a cuota deste curso (15€/ano e familia) que aínda pode facerse ata finais do 
mes de decembro de 2016, por calquera das seguintes medios: 
 
-en efectivo no local do ANPA no CMUS (xoves de 20:00-20:30) 
-en efectivo no Buzón do ANPA no vestíbulo do CMUS  
(nun sobre coa folla de inscrición) 
-a través do Banco (ingreso ou transferencia) e enviando o xustificante 
 ANPA MIFASOL CMUS Profesional da Coruña                  
       C/C.IBAN   ES30 3183 1500 97 0001210750 

arquia  caja de arquitectos, c/ Emilia Pardo Bazán, nº27 
 
Unha vez finalizado este prazo, procederase a actualización da Base de datos de socios 
e procederase a dar de baixa todos aqueles socios que non estivesen ao corrente no 
pago da cuota anual. 
 
ACTIVIDADES EN ESTUDO 
 
Hai uns anos no Conservatorio tivemos un CORO DE NAIS E PAIS, agora o estamos 
intentando retomar de novo. 
Para poder poñelo en práctica resulta fundamental en primeiro lugar poder ter unha 
estimación de cantos pais e nais estarían interesados en participar. En principio o ensaio 
sería 1 día a semana, entre 1-2 horas, o mais probable cara a última hora da tarde (na 
franxa horaria de 19 a 21 ou de 20 a 22). 
Se estás interesado e te gustaría poder participar, por favor comunícalo por mail. 
 
 
A Información do ANPA pódese 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/ 
 
 
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 
 
 
 
Un cordial saúdo, 
XUNTA DIRECTIVA 
ANPA MIFASOL CMUS Profesional  da Coruña  

 


