
ANPA do CEIPP 
de PALMEIRA 

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022  

DÍAS HORARIO DIRIXIDO A ACTIVIDADE AULA *PREZO subvencionado 
Pago 

aprazado 

Luns 16h-16:55h Infantil e Primaria LINGUAXE DE SIGNOS* Aula de plástica 72€/ano* 
1°plazo 42€ 

2°plazo 30€ 

Luns 17:05h-18h Infantil e Primaria MUSICOTERAPIA* Aula de Plástica 72€/ano* 
1°plazo 42€ 
2°plazo 30€ 

Luns e Mércores 16h-16:55h Infantil e Primaria 
KENPO KARATE  

(preparación exames de cinto) 
Ximnasio 

160€/ano 
(+30€ federación) 

1°plazo 95€ 

2°plazo 65€ 

Luns 17:05h-18h Infantil e Primaria 
BODY JUMP 

(nova mestra) 
Ximnasio 104€/ano 

1°plazo 60€ 

2°plazo 44€ 

Martes e Xoves 16:00-16:50h Infantil e Primaria 
Aprendemos e Xogamos en 

INGLÉS 
Aula de plástica 144€/ano 

1°plazo 86€ 
2°plazo 58€ 

Martes e Xoves 16:55-17:45h Infantil e Primaria 
Aprendemos e Xogamos en 

INGLÉS 
Aula de plástica 144€/ano 

1°plazo 86€ 
2°plazo 58€ 

Martes e/ou 
Xoves 

16h-16:55h Primaria 
PARKOUR 

Ximnasia Acrobática 
Ximnasio 

2 días/semana 200€/ano 
(+20€ seguro) 

1°plazo 120€ 

2°plazo 80€ 

1 día/semana 160€/ano 
(+20€ seguro) 

1°plazo 95€ 

2°plazo 65€ 
Irmáns: 

2 días/semana 160€/ano (95€+65€) 
1 día/semana 120€/ano (70€+50€) 

(+20€ seguro obrigatorio) 

Martes 17:05h-18h Infantil e Primaria BALLET* Ximnasio 100€/ano* 
1°plazo 60€ 
2°plazo 40€ 

Mércores 16h-16:55h Infantil e Primaria CLUB CREATIVO* Aula de plástica 136€/ano* 
1°plazo 81€ 
2°plazo 55€ 

Mércores 17:05h-18h Primaria XADREZ Aula de plástica 80€/ano 
1°plazo 50€ 
2°plazo 30€ 

Mércores 17:05h-18h Infantil e Primaria 
BAILAMOS* 

(baile variado) 
Ximnasio 72€/ano* 

1°plazo 42€ 
2°plazo 30€ 

Xoves 17:05h-18h Infantil e Primaria IOGA INFANTIL* Ximnasio 72€/ano* 
1°plazo 42€ 
2°plazo 30€ 

 
DATA INICIO das actividades: 1 Outubro  DATA FIN das actividades: 31 de maio   
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Os nen@s que asisten ao comedor escolar, serán recollidos directamente no comedor ás 15:55h polos monitores/as das 
correspondentes actividades. 

Os nen@s que asistan a outra actividade a continuación, serán recollidos directamente polos monitores/as da correspondente 
actividade. 

INSCRICIÓNS no teléfono da ANPA 650199162, por whatsapp  ou por correo electrónico anpapalmeira@hotmail.com  

PAGO ACTIVIDADES: durante o mes de outubro (todo xunto ou só o 1º prazo) e do 1 ao 15 de marzo (o 2º prazo, se é o caso), 

por transferencia bancaria ao número de conta da ANPA IBAN ES87 2080 0340 76 3040001334 .  

Inclúe SEGUROS de accidentes para tódalas actividades organizadas pola ANPA, agás Parkour (que deberán pagar o seguro 

propio da actividade directamente ao monitor) e Kenpo Karate (que está cuberto polo seguro da Federación de Karate, debendo 

pagar a federación obrigatoria directamente ao mestre de Kenpo). 

 

PROTOCOLO XENÉRICO DE PROTECCIÓN E PREVENCIÓN FRONTE A COVID19 NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DENTRO DAS 
INTALACIÓNS  DO COLEXIO 

 O número de nenos e nenas que participan nas actividades extraescolares está limitado para garantir as condicións de distanciamento exixido, de 
1,2m en xeral, agás nos grupos de convivencia estable.  

 Terán asignados postos fixos para todo o curso. Tendes que entregarnos un esquema da posición que ocupa cada nenos/a na clase para a súa 
achega ao Equipo COVID do centro e este axuntalo ao Plan de adaptación do centro.  

 Tamén levaredes un rexistro diario de asistencia do alumnado, que deberá ser entregado regularmente á ANPA. 

 Deberán facer uso obrigado de máscaras agás, os menores de 6 anos (aínda que a recomendamos enerxicamente), aqueles rapaces ou rapazas que 
xustifiquen algunha afección que imposibilite o seu uso (informe médico) inclusive durante a realización das actividades deportivas. 

 A entrada será por unha porta e a saída por outra: 
o Actividades do ximnasio: entran pola porta lateral dereita do patio cuberto e saen pola nova porta da esquerda (saída do bus). 
o Actividades da aula de plástica: entran pola porta principal e saen pola porta de infantil. 

 A entrada farase por orde, de un en un, mantendo a distancia de 1,2m na fila. O monitor/a será responsable de que se faga segundo a normativa. 

 Deberán hixienizar as mans, no momento de entrar, cando vaian ó baño, cada vez que espirren, sonen o nariz, toquen a cara e tamén ó saír. 

 Non poderán compartir vasos, panos, bebidas nin comida. Debendo estar identificados co nome do neno/a se fose o caso. 

 Se comparten material ou algún obxecto, este debe ser hixienizado, antes e despois do seu uso. 

mailto:anpapalmeira@hotmail.com
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 Se fan uso do baño, este tamén deberá ser hixienizado despois do seu uso. 

 Procederase a limpeza das colchonetas, superficies, mesas e cadeiras antes e despois do seu uso, empregando os útiles de limpeza axeitados. 
Utilizaranse calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados. 

 Os horarios estarán dispostos de xeito que non concorran as entradas e saídas doutras actividades. No caso de concorrencia, deberán agardar 
en fila mantendo a distancia de seguridade, ata que saían todos da aula e se realice a ventilación (10´) e limpeza antes da entrada do seguinte 
grupo. 

 A saída e recollida dos nenos e nenas por parte dos monitores/as de outras actividades extraescolares, pais, nais ou persoas designadas para a 
recollida, deberá ser controlada polo monitor/a, entregando a cada neno/a de un en un. Estes agardarán fora, con máscara e mantendo a distancia 
de seguridade en todo momento. 

 Xestión dos abrochos: no caso de que algún neno/a manifeste algún síntoma que faga sospeitar dunha posible COVID19, o monitor/a responsable 
deberá avisar ao mestre de garda, que procederá a levalo a sala de illamento (sala de titoría da planta baixa) xunto con todas as súas cousas, e 
seguirá o procedemento previsto no plan de actuación co colexio para estes casos. 
No caso de producirse máis de un caso a vez, ou na ausencia do mestre de garda, será o monitor responsable da actividade o encargado de vixiar ao 
neno/a: 
1. Colocaralle unha máscara cirúrxica, no caso en que non a leve. No caso de incompatibilidade a levala, a persoa designada para o seu coidado, 

porase unha máscara FFP2 sen válvula. 
2. Sentalo a parte do resto dos nenos/as con todas as súas pertenzas. 

 Para as actividades impartidas na aula de plástica: porase a cadeira do rapaz/a no corredor fronte a aula coa porta aberta, 
permitindo manter a súa custodia e a do resto dos rapaces e rapazas da aula. 

 Para as actividades impartidas no ximnasio: sentarase ao rapaz/a ao final do ximnasio coas ventás abertas, de xeito que se poida 
manter a súa custodia. 

3. Sentalo a parte do resto dos nenos/as con todas as súas pertenzas. 
4. Chamar aos pais/nais/titores ou persoas designadas para a súa recollida. 

A familia do neno/a deberá illalo na casa e solicitar consulta telefónica co pediatra para ese mesmo día, se non houbese acudirá o PAC para 
valoración e avaliación da necesidade de solicitude dun test diagnóstico. 
No caso de non precisar test diagnóstico ou de ser negativo en COVID19, a familia deberá comunicalo ao monitor/a, á ANPA e á Dirección do 
centro, e volverá a súa actividade cando estea recuperado. 
No caso de ser positivo en COVID19,  deberá permanecer illado e notificalo ao monitor/a, á ANPA e á Dirección do centro para activar o 
procedemento de seguimento de contactos próximos. 

5. Notificarllo á Xunta Directiva da ANPA e á Dirección do Centro, que activará o procedemento estipulado para estes casos, e  poderá advertir ao 
servizo de limpeza da necesidade de reposición, limpeza e desinfección da zona de illamento.  

Xunta Directiva da ANPA do CEIPP de Palmeira 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FORA DO CENTRO 

 

 TENIS:  

o LUNS de 17:30h a 18:30h ou os MARTES de 18:00a 19:00h no PAVILLÓN Torres Colomer de PALMEIRA. 
Os interesados chamar a BLAS 691 20 32 43 e preguntar condicións (idades, iniciación e 
perfeccionamento) e tarifas (o ano pasado eran 11€/mes). 

 

 BALONCESTO: Prezo 150€/año. Os interesados chamar a Rut 644 87 85 93 

o 2°,3° e 4° de primaria os XOVES e VENRES de 17.00 a 18.00h. 

 O xoves no polideportivo de Palmeira e o venres pendente de confirmar onde.  

o 5° y 6° primaria: Luns, Mércores e Venres de 18.00 a 19.00h no polideportivo de Palmeira.  

 

 NATACIÓN: os cursos de natación para as escolas están actualmente PECHADOS, pero o CLUB de NATACIÓN 
RIBEIRA ofrece a posibilidade de inscrición no teléfono: 680950781. Impártese no Complexo Deportivo 
Municipal A Fieiteira (Piscina María Luisa) 

 

 TRIATLÓN: os cursos de triatlón para as escolas están actualmente PECHADOS, pero no Complexo Deportivo 
Municipal A Fieiteira ofrécese a posibilidade de inscrición no teléfono: 636547834  


