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CIRCULAR  INFORMATIVA 2/2016 

AS ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES 
 

C.E.I.P.  Isaac  Peral 

As actividades extraescolares deben supoñer para as nenas e os nenos, un 

complemento á súa educación de xeito lúdico. O seu principal obxectivo é 

aprender mediante o xogo e a cooperación, habilidades e competencias 

favorecedoras da  formación do alumnado. Trátase de traballar de xeito 

trasversal a creatividade, as habilidades sociais, a solidaridade, o respecto, a 

comunicación e a relación cos demais. Fomentarase a capacidade creativa e de 

desfrute do alumnado a partires da participación en actividades culturais, 

artísticas ou deportivas.  

Durante este curso as actividades extraescolares realizaránse de luns a 

xoves en horario de 16,00 h a 18,00 h. Estas actividades estarán impartidas por 

persoal coa debida formación e capacitación para a prestación do servizo.  Este 

persoal formador asumirá as funcións de levar a cabo diariamente un 

seguimento da asistencia do alumnado ás actividades, as de deseñar, planificar 

e impartir as actividades en función da idade. 

Existen dous tipos de actividades, unhas gratuítas, subvencionadas polo 

Concello, e outras ofertadas pola ANPA. Procurarase que polo menos todos os 

alumnos/as que así o soliciten, poidan ir a unha das actividades 

subvencionadas. As actividades para E. Infantil non se ofertarán ao alumnado 

de 3 anos ata o mes de xaneiro. 

O alumnado que acuda ás actividades deberá respectar as normas de 

convivencia e comportamento establecidas polo centro, poidendo ser privados 

da asistencia ás actividades se non cumprisen ditas normas, primeiro por un 

tempo determinado e se é reincidente, durante todo o curso. 

A continuación enviámoslles as normas de adxudicación e funcionamento 

das actividades subvencionadas polo Concello, así coma a relación de 

actividades cos seus correspondientes horarios. As solicitudes deberán 

entregarse con data límite 16 de setembro na oficina da ANPA. Proximamente 

enviaremos as actividades ofertadas pola ANPA. 
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ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POLO CONCELLO - CURSO 16 – 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO /A 

Nome e apelidos: ............................................................................................................  

Curso: .............................................  Data nacemento: ...................................................  

Teléfono: ..........................................................................  

 

ACTIVIDADES ELIXIDAS: 

Actividade 1ª: ...................................................................  

Actividade 2ª: ...................................................................  

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS  

1. A adxudicación das actividades realizaráse segundo o sorteo realizado no proceso 
de admisión do alumnado. Este curso comezarase polo “H”. 

2. O alumnado deberá esperar na entrada, nas filas, para ser recollido polo 
monitoriado. 

3. Á saída, as familias recollerán ao alumnado na porta de entrada, onde serán 
levados polo monitoriado. 

4. Só se poderá cambiar dunha actividade a outra durante o mes de outubro. 
5. As faltas de asistencia ás actividades deberán ser xustificadas. 
6. Procederase a dar de baixa automáticamente a un alumno/a se ten 3 faltas de 

asistencia sen xustificar consecutivas ou 5 alternas.  
 

ENTERADO/A 

O pai/nai do alumno/a 

 

 

                                                DNI:    

 A entregar na ANPA – DATA LÍMITE: 16 SETEMBRO 

ACTIVIDADES 

GRATUITAS 

SUBVENCIONADAS 

POLO CONCELLO 

ACTIVIDADE  DÍA  HORA  ALUMNADO PRECIO 
PATINAXE 1  LUNS E MÉRCORES 5 a 6 INFANTIL  GRATUÍTA

PATINAXE 2  LUNS E MÉRCORES  4 a 5 PRIMARIA  GRATUÍTA

BAILE MODERNO  MARTES 4 A 6 PRIMARIA  GRATUÍTA

INICIACIÓN MÚSICA  MARTES 4 A 6 INFANTIL  GRATUÍTA

DEBUXO  MARTES 4 A 6 PRIMARIA  GRATUÍTA

INFORMÁTICA , BLOG E R. SOCIAIS MÉRCORES 4 A 6 4º A 6º  GRATUÍTA

GUITARRA MÉRCORES 4 A 6 PRIMARIA  GRATUÍTA

FÚTBOL  MÉRCORES 4 A 6 PRIMARIA  GRATUÍTA

TEATRO  XOVES  4 A 6 PRIMARIA  GRATUÍTA

MANUALIDADES  XOVES 4 A 6 INFANTIL  GRATUÍTA

XIMNASIA RÍTMICA  XOVES 4 A 6 PRIMARIA  GRATUÍTA


