
Asociación de Nais e Pais do Alumnado do Colexio Carlos Casares. 

 
NORMAS XERAIS PARA USO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
1- Para poder facer uso de calquera das actividades extraescolares é preciso ter a cota de socio 

ANPA pagado. Se houbera cotas pendentes de pago tanto de actividades como de socio deste 
curso ou de cursos anteriores, non poderán facer uso das mesmas ata o pago total. 

 
2- IMPORTANTE: Grupo mínimo 8 nenos/as .O período das actividades e de 2 cuatrimestres: 

 1º cuatrimestre: outubro-novembro-decembro-xaneiro 
 2º cuatrimestre: febreiro-marzo-abril-maio 

 
Por respecto ós grupos e ó monitor, o compromiso é cuatrimestral, PAGANDO O 1º DIA DE 
CADA MES, ou ben o cuatrimestre enteiro. 
 
Excepto natación: pago cuatrimestral por adiantado antes do comezo de cada cuatrimestre. É 
obrigatorio ter os 4 anos cumpridos para poder anotarse nesta actividade. 
 

3- Se hai prazas dispoñibles, podedes solicitar a ALTA/INSCRICIÓN na actividade en calquera 
mes do curso, comunicándoo previamente á Anpa e cubrindo o formulario. 

 
4- En canto ás BAIXAS, teranse en conta somentes as comunicadas á Anpa antes do 25 de 

xaneiro e  cubrindo o formulario para elo. 
 

5- Cada actividade ten un horario distinto. Se ó rematar a mesma non houbese familiar pra  
recoller o/a neno/a , este pasaría á biblioteca. Exepto os martes que NON HAI BIBLIOTECA, 
polo que debedes ser puntuais á hora de recoller aos vosos fillos e fillas. 

 
6- Logo de rematar o período de actividades extraescolares  é posible que en xuño haxa algún 

día para o ensaio xeral das exhibicións das actividades  para a FESTA DA ANPA – FIN DE 
CURSO. Enviaremos nota cas indicacións correspondentes. 

  
7- BALONCESTO:  A ANPA cederá unha camiseta a cada neno/a para os torneos, campeonatos e 

festas que haxa durante o curso. Esta camiseta é propiedade da ANPA, polo que terá que ser 
coidada  e  devolta en bo estado ó final da actividade/curso. A camiseta danada ou extraviada 
terá que ser aboada.  

 
Para poder participar nos torneos e campeonatos de BALONCESTO é imprescindible ter as 
cotas pagadas tanto de baloncesto como de socio ANPA. 
 
XADREZ: Se houbese algún día festivo poderase recuperar a clase no anterior ou posterior de 
esa mesma semana, previo aviso ó cole/anpa para a xestión do autobús. 

 
 Pregámosvos gardedes esta nota pra futuras consultas.  
 
  Atentamente,  
 
 
  E.D. ANPA VILARIÑO 
  CEIP Carlos Casares  - Nigrán 


