
 
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/23 OFERTADAS POLA ANPA 2ª CIRCULAR 
 

 

Para poder inscribirse nas actividades levadas a cabo pola ANPA é imprescindible ser socio e solicitar a 
actividade na plataforma ampafacil,  

Para ser soci@: 

- Si xa te deche de alta na plataforma o ano pasado , tes que entrar en : mi.ampafacil.com ( na anterior 
circular, hubo un erro na dirección de correo, esta dirección é a boa, disculpade as molestias)co teu 
usuario e contrasinal e confirmar que sigues querendo ser socio, inmediatamente te indica o número de 
conta para facer o ingreso correspondente. (É preciso indicar nome do nen@ u nen@s no concepto da 
transferencia).  

- En caso de ser unha familia nova na anpa, ou non se deu de alta na plataforma o ano pasado, é preciso 
cubrir a FICHA DE NOVA FAMILIA (Pedila en secretaría ou por email a ANPA) e enviala por email a 
anpapousadefontan@hotmail.com ou métela no buzón da anpa situado ao lado da fiestra da secretaría. 
Aos poucos días recibiredes por email as instruccións para darse de alta. 

É necesario estar anotado na actividade de aula madruga antes do inicio da mesma e facer o ingeso da 
fianza anual de 50 euros. Para anotarse nas actividades extraescolares hai de prazo ata o día 19 de 
Setembro de 2022. Unha vez remate o prazo, NON SE RECOLLERÁ NINGUNHA SOLICITUDE. 

É preciso un número mínimo de 10 usuarios para poder levar a cabo a actividade. Unha vez recibidas as 
prescricións poderán cambiar os días ou horarios, tendo en conta a preferencia da maioría, no obstante, 
tentaremos axustarnos a esta oferta. Os grupos faranse tendo en conta as idades do alumnado. 

Ademais das actividades ofertadas na anterior circular (e que volvemos a recordar no cadro de máis 
abaixo) decidimos añadir tres actividades mais: 

 

 BRIGHT MINDS (actividade exclusiva para infantil) Esta é a nova actividade de estimulación 
en desenvolvemento infantil que fomenta o gusto por aprender intuitivamente xogando 
tanto mental como físicamente, estimulando simultaneamente múltiples intelixencias 
para desenvolver todo o potencial do nen@. Actividade parcialmente en inglés, conta 
con material Lego Education® e emprégase a psicomotricidade e a intelixencia 
emocional. Multimedia* 

 

 ROBOTIX (actividade exclusiva para primaria) Nesta actividade foméntase da forma máis 
divertida o uso da ciencia e a tecnoloxía. Tamén experimentan coa forza e o movemento, 
o equilibrio e a estabilidade mediante os recursos de LEGO® Education®, potenciando 
desta maneira a creatividade, innovación, emprendemento e a eficiencia. Multimedia* 

 

 PATINAXE: A patinaxe é un deporte moi completo e importante no desenvolvemento do 
equilibrio e da coordinación. Ademais favorece o oído musical e a expresión corporal. 
Non recomendase patín en liña 



Para que os nenos proben as actividades se queren, durante os próximos 15 días haberá diferentes clases 
de proba gratuitas e serán da seguinte maneira: 

 Xoves 22/09 as 16:00 h: clase gratuita de patinaxe 

 Venres 23/09 as 16:00 h: clases gratuitas de Bright minds e Robotix 

 Luns 26/09 as 16:00 h: clases gratuitas de inglés 

 Venres 30/09 as 16:00 h clases gratuitas de teatro 

 

Na actividade de tenis, como os meses de octubro e novembro son gratuitos, xa serían clases de proba, 
despois, a xente interesada seguiría apuntada e a que non, dariase de baixa. 

E a actividade de acrobática fará demostracións nas propias clases de educación física en acordo co 
profesor. 

 
 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16:00   
a   

17:00 

DURACIÓN 60’ DURACIÓN 120’ DURACIÓN 60’ DURACIÓN 60’ DURACIÓN 60’ 

TENIS LUDOTECA ACROBÁTICA INGLÉS  TEATRO 

prezo 
15€/mes a 
partires de 
decembro  

prezo 16€/mes prezo 20€/mes prezo 17€/mes prezo 17€/mes 

Servizo con previo 
aviso por días 
soltos 4€/hora 

      

Octubre e 
novembro son 

gratis anotándose 
ao plan de 

corresponsables 

Para usuarios 
habituales sería un 
servizo de 16:00 a 

18:00 horas. 

      

Tamén hai opción 
de 17:00 a 18:00 

NATACIÓN 
VALADARES 

NATACIÓN 
RAMALLOSA 

PATINAXE ROBÓTICA 

31€/cuatrimestre 
as 16:45 

45€/cuatrimestre 
as 16:30 ó 16:45 prezo 16€/mes 

prezo 26€/mes 

BRIGHT 
MINDS 

prezo 19€/mes 

 

DATA LIMITE DE INSCRICIÓN LUNS 26  DE SETEMBRO 
 
 
A ANPA SUBVENCIONA EN TÓDALAS ACTIVIDADES PROPOSTAS 2 €/Mes por nen@ (que se restarían ao 
prezo indicado no cuadro). 
 

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN 


