
ANPA  LANDRAS
CEIP MESTRE RODRíGUEZ XIXIREI

Estimad@s nais e pais:

Achegamos a FOLLA DE INSCRICI  Ó  N das actividades extraescolares para este curso 2021 - 2022 para
cumprimentar e entregar no colexio a ser posible a máis tardar o venres 15 de outubro ou enviala ao correo
anpalandras.  lavacolla  @  gmail.com  . Será posible a matriculación a partir desa data, pero serán preferentes para a
organización dos grupos as inscricións chegadas antes do día 15 en papel e do 17 por correo electrónico. 

O sistema de facturación das actividades extraescolares é a través de domiciliación bancaria na conta que
indiquedes ou por transferencia bancaria se así o decide algunha empresa. Os cobros ou transferencias
realizaranse a primeiros de cada mes.

Se nalgún momento queredes dar de baixa ó voso/a fillo/a nalgunha  actividade  tedes que facelo antes do día 20
do mes anterior. De non ser así procederase a súa facturación. 

A idea é que algunhas actividades comecen xa a semana do luns 18 de OUTUBRO aínda que outras farano a
semana seguinte e algunhas comezarán co mes de novembro,  xa que hai que seguir  aprobando protocolos.
Tamén vos faremos chegar consentementos que hai que asinar por mor do covid. No  caso de outubro  só se
cobrarán os días impartidos. Lembrade ademais que temos unha subvención concedida da Deputación da Coruña
para este ano 2021 que abaratará o custo das mesmas. 

Para calquera dúbida sobre este tema podedes poñervos en contacto con nós no teléfono 684306147 ou no mail
arriba indicado. 

Para  participar nas actividades non é preciso ser soci@ da ANPA. Todo o que organiza a asociación é para o
100% da comunidade escolar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CADRO HORARIO DAS EXTRAESCOLARES

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES

16.30/17.30 Ping Pong (p) Karate I (p) Patinaxe I (p) Bádminton (p)

16.30/17.30 Música (a) B. Moderno I (a) Inglés (a) Robótica (a)

17.30/18.30 Predeporte (p) Karate II (p) Patinaxe II (p) X. Rítmica (p)

17.30/18.30 B. Tradicional (a) B. Moderno II (a) L. Signos (a) Teatro (a)
* p=pavillón / a=aulas

1. A realización de actividades queda supeditada á formación dos grupos mínimos que fixen as empresas.
2. Este ano, por mor do protocolo covid da Consellería de Educación, ningún neno/a poderá estar dentro
do recinto entre las 16.30 e as 18.30 horas sen estar inscrito en ningunha actividade extraescolar.  A
diferenza doutros cursos,  non se permite estar no patio ou a biblioteca baixo a supervisión dun mestre/a.
3. Conscientes de que iso pode complicar o encaixe de horarios para a conciliación, se algún alumno/a
está interesado nunha actividade da segunda hora (17.30 a 18.30) e non se lle axeita ningunha da primeira
hora dese día ou viceversa, pode reflictilo aquí co obxectivo de buscar alternativas para cubrir esa hora en
favor da conciliación a través do servizo de ludoteca, que se pode usar en días soltos e se paga por día. É
unha alternativa que se pode avaliar, en base ao número de persoas interesadas e o prezo que oferten. 
4. PREINSCRICIÓN LUDOTECA

□ Estaría interesado   
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ANPA  LANDRAS
CEIP MESTRE RODRíGUEZ XIXIREI

INSCRICIÓN ACTIVIDADES EXTRASECOLARES CURSO 20  2  1 – 20  22

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A

NOME E APELIDOS (alumno/a): _____________________________________________________________ 

CURSO:__________________

DNI:____________________  

OBSERVACIÓNS (alexias, enfermidades ou outros datos de interese) :_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

NOME E APELIDOS DNI TELÉFONO

PAI/TITOR

NAI/TITORA

Enderezo familiar __________________________________________________________________

Poboación _______________________________________________ C.Postal__________________

Teléfonos de contacto

1.-_______________________ 2.-_____________________ 3.- _______________________________

CORREOS ELECTRÓNICOS _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

□Autorizo á ANPA LANDRAS ou á  empresa con quen contrate os servizos para que cobre os recibos anuais da
cota de socio ou matrícula das actividades así como para que cobre os recibos correspondentes ás actividades
extraescolares nas que estean matriculados os meus fill@s e/ou tutelad@s.

TITULAR DA CONTA ______________________________________________________________________________________

            IBAN                ENTIDADE           OFICINA                DC                Nº CONTA

Sinatura

□  Autorizo a posible aparición do meu fillo/a na paxina web da anpa (facebook) ou na das empresas con quen contrate os 
servizos,  así como en calquera reportaxe de prensa derivado das actividades extraescolares e servizos. 
De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 (LOPD) informámoslle que os datos facilitados no  presente documento
forman parte da Base de Datos da ANPA LANDRAS. con domicilio Esquipa 22, Lavacolla,  Santiago de Compostela, onde se 
pode dirixir por escrito para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Así mesmo lles 
informamos que facilitaremos todos os datos á empresa coa que contratamos os servizos. 

     
  



ANPA  LANDRAS
CEIP MESTRE RODRíGUEZ XIXIREI

SOLICITUDE  DE  INSCRICIÓN   a  ctividades CURSO 20  21  – 20  22

□ PING PONG  (P) – prezo 10 €/mes para grupo de 10 – Luns de 16.30 a 17.30. Club Arteal  

□ INICIACIÓN Á MÚSICA  (I) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Luns 16.30 a 17.30. Actex 

□ PREDEPORTE  (I) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Luns de 17.30 a 18.30. Actex  

□ BAILE TRADICIONAL  (I e P) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Luns de 17.30 a 18.30. Actex   

□ KARATE I e II  (I e P) – prezo 20 €/mes – Martes de 16.30 a 17.30 grupo máis pequeno e de 17.30 a
18.30 grupo de maiores. Avalon Kai.  

□ BAILE MODERNO I e II  (I e P) –  prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo –  Martes de 16.30 a 17.30
grupo de pequenos e  de 17.30 a 18.30 grupo de maiores. Actex  

□ INGLÉS LÚDICO  (I e P) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Mércores de 16.30 a 18.30. Actex  

□ LINGUA DE SIGNOS  (P) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Mércores de 17.30 a 18.30. Actex  

□  PATINAXE (I e P) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Mércores de 16.30 a 17.30 grupo máis
pequeno e de 17.30 a 18.30 grupo de maiores. Actex

□ BÁDMINTON  (P) – prezo 10 €/mes segundo grupo – Xoves de 16.30 a 17.30. Club A Estrada.  

□ ROBÓTICA  (I e P) – prezo de 45,00 a 55 €/mes segundo idade– Xoves 16.30 a 18.00. Vermislab.  

□ XIMNASIA RÍTMICA (I e P) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Xoves de 17.30 a 18.30. Actex  

□ TEATRO  (I e P) – prezo 12 a 15 €/mes segundo grupo – Xoves de 17.30 a 18.30. Actex   

*I=infantil / P=primaria

     
  


