
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A.N.P.A. CEIP ESTEIRO DE 

FERROL E OS COMERCIOS ADHERIDOS 

 

PRIMERO: A asociación de Nais e Pais do CEIP Esteiro é unha asociación 

sin ánimo de lucro e os seus fins primordiais son, entre outros, asistir as 

nais e pais, titoras e titores ou representantes legais de alumnos en todo 

aquilo que concierne á educación dos seus fillos ou pupilos, colaborar 

coas actividades educativas do centro, e promover e realizar actividades 

de carácter social, cultural e deportivo. 

SEGUNDO:  O obxeto deste Convenio é o establecemento dun marco de 

colaboración entre a ANPA e as empresas de Ferrolterra, para así 

cumplires con unha doble finalidade, a de promocionar ventaxas para os 

sus asociados/as e promocionar a actividade económica na zona. 

 

Condicións: 

PRIMEIRA.- A A.N.P.A. do CEIP Esteiro pon a disposición dos seus 

asociados un carnet que ten como fin a de acreditar ao socio, 
concedéndolle os beneficios que se especifican neste convenio, o cal 

deberá amosar ao realizar as súas compras ou contratacións de servizos. 

SEGUNDA.- A A.N.PA comprométese a realizar especial mención na súa 
páxina web, nas súas redes sociais e en cantos eventos sexan 

organizados desde a asociación, das ofertas ofrecidas para os socios 
figurando o nome da empresa, ou denominación comercial, así como a 

ventaxa ofrecida. 

TERCEIRA- As ofertas para os socios/as poderán consistir en descontos 
nos seus produtos ou servizos, ou ben en calquera outra promoción. 

CUARTA.- Os descontos, promocións, ou beneficios otorgados non dan 

lugar, en ningún caso, a unha contrapartida económica por parte ou en 
favor da Asociación ANPA Esteiro de Ferrol. 

QUINTA.- Co fin de ofrecer a maior información sobre o establecemento 

ou comercio aos socios/as da A.N.P.A., as empresas que desexen 
actualizar os seus datos para modificar a súa dirección, ou email de 

contacto ou páxina web pódeno facer 
a través do correo electrónico da A.N.P.A. anpa.ceipesteiro@gmail.com 

SEXTA.- Calquer establecemento ou empresa que queira colaborar con 

este convenio pode dirixirse por escrito a ANPA Colegio Esteiro, en Avda. 
de Vigo s/n, 15403 de Ferrol, ou por correo electrónico a 

anpa.ceipesteiro@gmail.com 

SEPTIMA.- O presente Convenio xorde efecto a partir do día da súa 
sinatura. Estará vixente  durante o período de validez do  carnet de socio 

(de setembro  a setembro de cada curso escolar). 

OITAVA: A relación de  descontos e vantaxes quedarán reflexadas no 

anexo I adxunto. 
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ANEXO I do Convenio de colaboración  entra a ANPA do CEIP 

Esteiro de Ferrol e as empresas adheridas 

 

D./Dna. : 

Con DNI: 

Titular / En representación de: 

Nome comercial: 

Enderezo da empresa: 

Persoa de contacto: 

Teléfono: 

e-mail: 

Expresa o seu desexo de adherirse ao convenio de colaboración  

entre a Asociación de Nais e Pais  do CEIP Esteiro de Ferrol e as 
empresas de Ferrolterra e estando conforme co estipulado nas súas 

condicións, asina  este documento 

En Ferrol, a _____de _____________ de ______ 

 

 

Asdo. _____________________    Asdo. Cristina Ortiz Bellas 

         Presidenta da ANPA CEIP Esteiro 

 
 

PROMOCIÓNS COMPROMETIDAS: 

 

Descontos Produtos /Servizos 

  

  

  

  

  

 

Outras promocións  a especificar: 

 

 

 

 

 
 


