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INFORMACIÓN SOBRE AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
DO CURSO 2019/2020 

 
 

As actividades Extraescolares do vindeiro curso escolar 2019-2020, comezarán o primeiro día de colexio (setembro). 
 

 Todos aqueles que queiran que o seu fillo participe nas actividades, deberán aboar:  

 SEGURO DE ACCIDENTES 11€ (prezo aproximado) . O seguro cubrirá o horario das actividades extraescolares e os  

recreos do horario escolar, todos aqueles que queiran solicitalo poderán facelo aínda que non vaian a actividades 

extraescolares. 
 

E se queren: 

 COTA ANUAL DE SOCIO (20 €)  (por unidade familiar). Animamos a que aínda que non se inscriban nas actividades, 

poden facerse socios, con estes cartos a Anpa organiza: o magosto, a festa de Nadal, Entroido, festa fin de curso, 

graduación de sexto, etc.... das que se benefician todos os alumn@s do colexio). 
 

PREZOS 
 Os prezos das actividades están en función do número de actividades en que participan os nenos, os descontos 

aplícanse por familia, e hai outras actividades que teñen un prezo fixo, co cal, os prezos son os seguintes: 

ACTIVIDADES CON PREZO FIXO (prezo mensual): 

PATINAXE e XIMNASIA RITMICA……… 22 €  (é obrigatorio acudir os dous días) 

NATACIÓN…………………………........... por determinar (aprox 15€) 

JUMPING CLAY ………………………….. 20€ 

ROBÓTICA............................................... 24€. (Esta actividade comezará en outubro) 

Nota: A actividade de Jumping Clay e Robótica, non son obxecto do Convenio que esta entidade ten con Concello de Cambre. (o importe destas 

actividades cobrarao directamente a empresa que a realiza), non terá os descontos de familia numerosa e de servizos sociais, e non conta como 

actividade para os descontos. 

RESTO DE ACTIVIDADES e os seus descontos (prezo mensual): 

 UNHA ACTIVIDADE……………………....13€ 

DÚAS ACTIVIDADES…………………......12€ cada unha 

TRES ACTIVIDADES ..............................11€ cada unha 

CATRO ACTIVIDADES (ou máis)………..10 € cada unha 
 

 

Os recibos cargaranse da seguinte maneira: 

Entre o 19 e o 20 de setembro:.  (Actividades setembro e cota de socio da ANPA) 

Entre o 5 e o 10 de novembro:  (Actividades outubro a decembro e seguro de accidentes) 

Entre o 5 e o 10 de febreiro:  (Actividades xaneiro a marzo) 

Entre o 5 e o 10 de maio:   (Actividades abril a xuño). 

Ademais, as familias numerosas terán un desconto do 50%, (non aplicable á cota de seguro e socio, e ao seguro) e será 

gratis para as familias que teñan informe de Servizos Sociais (máximo unha actividade, terán que pagar o seguro). Presentando a 

documentación pertinente, xunto coa solicitude. 
 

INCRICIÓN E PRAZOS 

O prazo de inscrición das actividades é dende o 13 de maio ata o venres 24 de maio ás 15:45 horas (deberán deixar a 

folla de inscrición no buzón da ANPA) O martes 28 de maio ás 16:00 horas, saíran os listados das inscricións. O luns 3 de xuño ás 

17:30 horas na aula de teatro terá lugar o sorteo das actividades nas que haxa máis solicitudes que prazas. Despois iremos 

informando de cando sairán os seguintes listados (cos participantes fora de prazo, etc...) O xoves 20 de xuño sairán os  listados 

definitivos que estarán expostos no colexio e no blog da Anpa anpa-fendestetas.es. Todos estes participantes admitidos entendemos 

que están ao corrente da súa situación, e, dende este momento calquera alta nova comunicarase persoalmente ao interesado. 

A orde de preferencia de praza será por antigüidade (aprobado no seu momento polos país). Polo tanto, a prioridade de 

adxudicación das prazas existentes entre os solicitantes da actividade é a seguinte: 

1º Aqueles alumnos que xa estiveran o anterior curso na actividade. (1º mesmo grupo de actividade, 2º outro grupo mesma 

actividade). 

2º Se aínda hai prazas libres, adxudicaranse a aqueles alumn@s que estivesen na lista de espera da actividade no curso anterior 

antes do 31 de decembro do 2018, mediante sorteo se fose necesario. (1º mesmo grupo-actividade, 2º outro grupo-actividade) 

3º Se aínda quedaran prazas libres, adxudicaranse mediante sorteo entre os novos solicitantes. 

Os solicitantes que non obteñan praza pasarán a formar parte da lista de espera do curso actual, segundo os sorteos 

realizados conforme ás mesmas prioridades establecidas nos puntos anteriores. 

As solicitudes entregadas fóra de prazo, estarán suxeitas ás prazas vacantes nas diversas actividades.  
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CADRO DE ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN INFANTIL 
DIA ACTIVIDADE Horario Cursos Prazas 

LUNS 
Zumba Kids Infantil I 16 a 17:15 Educación Infantil 14 

Xogos 16 a 17:15 Educación Infantil 14 

MARTES 

Patinaxe I 16 a 17:15 Educación Infantil 14 
Playing in English 16 a 17:15 Educación Infantil 14 

Capoeira 16 a 17:15 Educacion Infantil 14 
Robotica 17:15 a 18:15 4º e 5º Ed.  Infantil 12 

MERCORES Música e movemento 16 a 17:15 Educación Infantil 14 

XOVES 
Patinaxe I 16 a 17:15 Educación Infantil 14 

Xogos Predeportivos 16 a 17:15 Educación Infantil 14 

VENRES Natación I * 16:15 a 17 Educación Infantil 9 

 * @s nen@ de natación de educación infantil deberán ir acompañados por un titor nos vestiarios tanto na entrada á actividade como na saída. 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL e 1º de Primaria 
DIA ACTIVIDADE Horario Cursos Prazas 

MERCORES Talleres Infantís – Feito a man 16 a 17:15 Ed. Infantil - 1º E.P 15 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
DIA ACTIVIDADE Horario Cursos Prazas 

LUNS 

Informática I (A) 16 A 17:15 1º E.P – 3º E.P 14 
Fútbol 16 A 17:15 Educación Primaria 30 

Ximnasia Rítmica I 16 A 17:15 Educación Primaria 16 
Ximnasia Rítmica II 17:15 a 18:30 Educación Primaria 16 

MARTES 

Capoeira * 16 A 17:15 Educación Primaria 16 
Teatro 16 A 17:15 Educación Primaria 16 

Informática II (A) 16 A 17:15 4º E.P – 6º E.P 14 
Pintura I 16 A 17:15 1º E.P. – 3º E.P 16 

Pintura III  17:15 a 18:30 Educación Primaria 16 
Patinaxe II 16 a 17:15 Educación Primaria 16 
Patinaxe III  17:15 A 18:30 Educación Primaria 20 

MERCORES 

Informática II (B) 16 a 17:15 4º E.P – 6º E.P 14 
Playing in English  16 a 17:15 1º E.P – 2 E.P 15 

Xadrez 16 a 17:15 Educación Primaria 16 
Baloncesto 16 a 17:15 Educación Primaria 16 

Zumba Kids II 16 a 17:15 1º E.P – 4º E.P 16 
Ximnasia Rítmica I 16 a 17:15 Educación Primaria 16 
Ximnasia Ritmica II 17:15 a 18:30 Educacion Primaria 16 

Coro de voces blancas 17:15 a 18:15 Educacion Primaria 16 
Jumping Clay 16 a 17:15 Educación Primaria 12 

Robotica 17:15 a 18:15 Educación Primaria 12 

XOVES 

Informática I (B) 16 A 17:15 1º E.P – 3º E.P 14 
Playing in English  16 a 17:15 3º E.P – 4 E.P 15 

Pintura II 16 A 17:15 4º E.P. – 6º E.P 16 
Patinaxe II 16 a 17:15 Educación Primaria 16 
Patinaxe III  17:15 a 18:30 Educación Primaria 20 

Judo  (obrigado uso de judogui) 16 a 17:15 Educación Primaria 16 
Zumba Kids II 16 A 17:15 1º E.P – 4º E.P 16 
Zumba Kids III 17:15 a 18:30 5º E.P – 6º E.P 16 

Robotica  17:15 a 18:15 4º E.P – 6º E.P 14 

VENRES Natación II 16:15 a 17 Educación Primaria 30** 

* Capoeira: Os participantes que leven máis de dous cursos na actividade teñen a obriga de levar a uniformidade correspondente  (50€ aprox). 
** Dependendo do criterio da piscina 

 

CONSIDERACIONS IMPORTANTES: 
 Os nen@s de Educación Infantil de tres anos comezarán en outubro, se necesitan empezar antes deberán comunicalo expresamente, indicando o día de 

incorporación, chamando á coordinadora. 
 A ANPA resérvase o dereito de aumentar ou diminuír as prazas ofertadas nas diferentes actividades, segundo as consideracións oportunas que se dean en cada 

actividade. Sendo en principio, o número mínimo para empezar a actividade, 10 participantes. Tamén a ANPA poderá suspender unha actividade xa comezada en 
calquera momento por non acadar o  número mínimo de 10 participantes. 

 Para darse de baixa das actividades:  
o Antes de comezar as actividades, antes do 5 de setembro (se non, cobrarase setembro) 
o Unha vez iniciadas as actividades, antes do 5 de cada mes, para que sexa válido nese mes.  

 As altas e baixas tramitaranse a principios de mes(entre o 1 e o 5), para unha mellor coordinación coa Biblioteca. 
 Tódalas actividades son de un día, agás patinaxe e ximnasia rítmica que son de dous, sendo obrigatorio acudir os dous días.  
 En Patinaxe III e Ximnasia Rítmica II, queda a criterio do monitor a admisión do alumn@ (son actividades de perfeccionamento). Para poder acudir ás exhibicións de 

Patinaxe será necesario a indumentaria correspondente, e para Ximnasia ademais de dito maillot (42€ aprox)  as punteiras. En Zumba, irán coa roupa establecida 
polo monitor.  

 O autobús da piscina sae ás 15:45 dende o colexio (mínimo 15 rapaces que vaian nel, de non ser así, suspenderase dito servizo). Se hai prazas libres poderán ir os 
pais.  

 A un recibo impagado e non subsanado no prazo requirido a Anpa poderá dalo de baixa nas actividades. Por cada devolución cobraránselle os gastos bancarios 
xerados. 

 Por tres faltas consecutivas inxustificadas na actividade, o alumn@ poderá ser dado de baixa, para dar paso á listaxe de agarda. 
 Os participantes que están admitidos en dúas actividades no mesmo día, deberán de elixir unha antes do 19 de xuño, se non, a Anpa poderá dalos de baixa dunha 

das actividades. 
 A ANPA sacará no mes de setembro o regulamento interno das actividades extraescolares, que o poderedes atopar no blog da Anpa  
 Os horarios dos teléfonos da ANPA serán os seguintes: 
Mañá: 9:30 a 13:30: (666940723)            // Tarde: 16 a 18:30 horas: Lucía-coordinadora (670485041, ten whatsapp) 


