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CIRCULAR SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DO CURSO 2018-2019 

 
Estimadas familias: 
 
 Comunicámosvos  que para o seguinte curso académico, as actividades extraescolares 
estarán organizadas pola ANPA. Todas elas  rexeranse polo Regulamento Interno de 
Actividades Extraescolares, o que podedes atopar íntegro na web 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipemiliogonzalez. Todas as familias deberán comprometerse 
a cumplilo, asinando o párrafo correspondente na folla de inscrición. 
 

Anunciarvos tamén que o proceso de  inscrición terá lugar dende o 5 ao 12 de 
xuño. Os listados iniciais publicaranse o xoves 14 de xuño, no caso de que existise unha 

demanda superior ao número de prazas ofertadas, a selección das persoas participantes, 
efectuarase por sorteo, o día venres 15 de xuño (ás 16:45 na aula de informática). Por outra 
banda, se non se acada o mínimo de participantes esixidos, a ANPA resérvase o dereito de 
suspender a actividade. O día 18 de xuño expoñeranse as listaxes do alumnado admitido, no 

taboleiro de novas do centro escolar e na páxina web. A partir dese día poderán facerse as 
reclamacións oportunas, sempre por escrito,  directamente no local da ANPA (de 16:45 a 
17:30) ou por vía electrónica no enderezo anpabrexolema2013@gmail.com. 

 
Para a actividade de piscina poderíase contar co servizo de autobús, sempre e cando  

haxa un mínimo de 10 persoas interesadas. Debido aos costes que supón este servizo, este 
ano na folla de inscrición solicitámosvos que fagades constar si o precisades: só para a ida, ou 
de ida e volta (no momento que baixe do mínimo suspenderase o servizo) 

 
 Lembrámosvos que cada curso académico hai que darse  de alta como socios/as da 
ANPA, (ésta non é renovable automáticamente). As familias socias gozarán dun desconto en 
outras actividades organizadas pola ANPA. A cota é de 25 euros por ano escolar. As familias 

só poderán facerse socias ata o segundo trimestre (incluído). 
 
 Todo o alumnado que participe nalgunha actividade extraescolar e/ou no comedor, terá 
que pagar unha cota única de Seguro Escolar de Accidentes de 7 euros.  As tarifas 

aplicadas no curso académico 2018-2019, e que se cobrarán trimestralmente serán as 
seguintes: 
 

- ROBOTICA: 18€/mes 

- PISCINA: a cota estimada sería de 15€/mes 

- RESTO ACTIVIDADES: 11 €/mes por actividade realizada 

 
 Ademais se dous irmáns asisten á mesma actividade, a cota para un deles terá unha 
redución do 30%. 
 

En xeral para todas as familias 
-  As familias numerosas contarán cunha redución da cota dun 50%, debendo para 

elo, presentar o xustificante. 
- O alumnado con informe social acreditado pola área de Asuntos Sociais do 

Concello de Cambre, terán a redución na cota do 100% nunha única actividade.  
 

Como xa dixemos, o cobro xeral das actividades extraescolares, terá un carácter 
trimestral. Lembrámosvos que por cada pago devolto, cobraranse os gastos bancarios xerados. 
Os cargos ás contas, faranse nas seguintes datas:  

 

Recibo Datas Inclúe 

1º Setembro do 2018 Cota de soci@ e seguro de accidentes 

2º Novembro do 2018 Setembro-Outubro-Novembro-Decembro 

3º Febreiro do 2019 Xaneiro-febreiro-Marzo 

4º Abril do 2019 Abril- Maio- Xuño 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipemiliogonzalez
mailto:anpabrexolema2013@gmail.com


 
 Todas as baixas, realizaranse por escrito, e dentro dos prazos estipulados, non 
admitíndose baixas no primeiro trimestre (agás das excepcionais consideradas no 
Regulamento). Para darse de baixa no 2º trimestre, haberá que notificalo á ANPA antes do 14 
de decembro do 2018; e para o 3º trimestre, antes do 11 de abril do 2018. En todo caso, a 
ANPA poderá cursar baixa automática, tomando como criterio 3 faltas consecutivas ou 5 non 
consecutivas na mesma actividade.  
. 
 Recordámosvos que as familias que teñan algunha débeda pendente coa ANPA, terán 
que subsanala para poder acceder as actividades extraescolares do curso 2018-2019. 
  
As fichas de inscrición ás actividades, as autorizacións a grupos de WhatsApp e as de 
inscrición á ANPA poderanse descargar da páxina web do colexio ou recollelas na 
oficina da ANPA e entregalas dentro do período indicado, directamente no local da ANPA 
en horario de 16:45 a 17:30, ou a través do correo electrónico ou ben pode entregalo o 
alumnado ao profesorado no horario de clases. Por calquera dúbida ou suxestión 
podedes contactar connosco no teléfono 881 880 365 ou no correo electrónico 
anpabrexolema2013@gmail.com.  
 
 

DÍA ACTIVIDADE CURSOS Nº de prazas 

LUNS 

Capoeira (Primaria) De 2º EP a 6º EP Min 10 – Max 15 

Patinaxe 1 (Infantil) E.Infantil a 1º EP Min 10 – Max 20 

Robótica De 2º EP a 6º EP Min 10 – Max 12 

MARTES 
 

Patinaxe 2 (Primaria) De 2º EP a 6º E.P Min 10 – Max 20 

Xogos Musicais E.infantil a 1º E.P Min 10  - Max 20 

Informática 2 De 2º EP a 6º EP Min 8  – Max 12 

MERCORES 

Zumba Baile INF. E. infantil a 1º EP Min 10 – Max 15 

Ximnasia rítmica De 1º EP a 6º EP Min 10 – Max 15 

Judo De 1º EP a 6º EP Min 10 – Max 15 

 
XOVES 

 

Capoeira (Infantil) E. infantil e 1ºEP Min 10 – Max 15 

Atletismo De 1º EP a 6º EP Min 10 – Max 20 

VENRES 

Robótica (Infantil) E. Infantil a 1º EP Min 10 – Max 12 

Baile Zumba (Primaria) De 2º EP a 6º EP Min 10 – Max 15 

Hockey De 1ºEP a 6º EP Min 10 – Max 15 

Natación E. infantil e EP A DETERMINAR 

 
 
 

A ANPA 
 
 

 
Brexo Lema, a 4 de Xuño do 2018 
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