
            

 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS 

FOZ, 16 de setembro de 2016 

AT/ FAMILIAS DE ALUMNOS CPR. NOSA SRA. DO PILAR-FOZ 

    Estimadas familias: 

Un ano máis por estas datas poñemos en marcha a campaña de actividades extraescolares no 

Centro. 

Neste ano xa propoñemos un horario, que aínda que pode ter algunha pequena variación, pode 

axudarlles a organizarse. 

Polo que respecta a Fútbol Sala ESO e Baloncesto ESO, agardamos as inscripcións. Se hai 

suficiente demanda  poñeremos os días e horas de adestramento cando máis lles conveña.  

Para que as actividades estean ben atendidas necesítase  persoal aparte do propio do Colexio. 

Aos monitores temos que pagarlles, polo tanto necesitamos unha pequena contribución por 

parte das familias. 

Polo que respecta á financiación, seguiremos como nos cursos pasados. Aínda que a ANPA 

continúa pagando unha parte, non pode facer fronte a máis gastos neste apartado xa que 

tamén ten que colaborar noutra serie de aspectos relacionados co Centro. Así pois dende o 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES decídese que a cada familia que inscriba o/os seu/s fillo/as 

nas actividades e pertenza á ANPA (isto é que pague a cuota anual) se lle cargue na conta 

bancaria a cantidade de 6 € por mes, igual que en cursos anteriores,  e así poderán disfrutar os 

seus fillos de todas as actividades que desexe. (Para evitar gastos de emisión, pasaranse 

durante o curso 2 cobros de 24 €). 

Aquelas familias que non pertenzan á ANPA aboarán 10 € mensuais (2 recibos de 40€). 

Pregamos que se o desexan devolvan cuberta a folla de inscrición a máis tardar o venres 23  de 

SETEMBRO. 

Novidades destacadas curso 2016/2017 

PREPARACIÓN PARA OS EXAMES DE CAMBRIDGE 

Levamos varios anos xa realizando esta actividade, pero sen un horario predeterminado e 

usando recreos e momentos nos que o profesorado non tiña clase e aproveitaba para estar cos 

rapaces. 

Neste curso decidimos adicar unhas horas concretas a preparar ao alumnado a partir de 3º de 

Primaria. 

Esta actividade será impartida por profesorado do centro como o viña facendo ata agora. 



Actividades non organizadas directamente polo centro 

ACTIVIDADE DE GUITARRA (novidade) 

A guitarra e o segredo da música 
 
    Unha actividade de coñecemento da guitarra, tanto eléctrica como española, onde o propio 

instrumento acaba descubrindo os segredos da música de forma sinxela. 

   Totalmente práctico e sen solfeo. O estudo está motivado maiormente polos gustos persoais 

de cada alumn@. 

   A actividade tamén representa o valor da cooperación, o respecto e o traballo con e dos 

demais. 

   Ensinar a simpleza da música a nivel composicional é moi importante, xa que sempre se 

mitificou  este apartado.   E é aquí onde a creatividade de cada persoa faise única. 

 

Esta actividade será impartida por un músico profesional, ofertarase a partir de 3º de Primaria e 

se hai suficiente demanda poderíanse facer máis grupos. 

Esta actividade organízaa directamente o mestre de guitarra, polo tanto hai que pagarlla 

directamente a el, non forma parte das organizadas directamente polo centro. Fará  unha 

xuntanza coas familias dos interesad@s. 

 
ÁBACO (Organizado por NENOOS) 
Actividade dirixida ao alumnado de Infantil e Primaria. 
Esta actividade será presentada por persoal de Nenoos o día das titorías grupais. 
O horario estará en función das inscripcións e poderá ser, ben ao mediodía ou na hora de 
actividades. Tamén se lle paga directamente a Nenoos. 
 
KARATE Organizado SHITO-KAI GALICIA 
O karate non é unha actividade organizada polo centro, así pois como en anos anteriores 
deberán pagarlla ó profesor responsable.  

 
TENIS   ( CLUB TENIS FOZ) 
O tenis será no Pavillón e sempre fóra do horario escolar; os días e horas estarán en función das 
inscripcións. Presentación da actividade martes 27 de setembro ás 16:30 na Sala de Xuntas do 
Colexio. Os cobros faraos o CLUB TENIS FOZ 
 
 

Calquera dúbida que teñan coas actividades será aclarada o día das titorías grupais, que neste 

curso serán como xa informamos: 

 

• Martes 20,  

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

• Mércores 21 

PRIMARIA 

 

• Xoves 22 

SECUNDARIA 

 

Un atento saúdo 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 



            

 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADES PROPOSTAS 
� DEPORTES DE COMPETICIÓN 

• PROGRAMA XOGADE (XOGOS GALEGOS DEPORTIVOS) 
 

 �  CAMPO A TRAVÉS (2º Prim./4º ESO)  
�  BALONCESTO (1º Prim./4º ESO) 
�  FÚTBOL SALA (1º Prim./4º ESO) 
�  TENIS DE MESA (3º Prim./4º ESO) 
� XADREZ (2º Prim./4º ESO) 
� ATLETISMO (2º Prim./4º ESO) 

o (Esta actividade desenvolverase a partir do 2º Trimestre) 

 
� OUTRAS ACTIVIDADES 
 

�  PSICOMOTRICIDADE (ED. INFANTIL)  
�  PREDEPORTE (5º/6º ED. INFANTIL)  

� BALLET (6º INFANTIL/PRIMARIA/ESO) 
� INFORMÁTICA (6º INFANTIL + PRIMARIA) 

o (Esta actividade desenvolverase a partir do 2º Trimestre) 

� TEATRO (4º PRIMARIA/ 4º ESO) 
� CORO (PRIMARIA/ESO) 

Nota: algunha das actividades poderá suprimirse se non hai suficientes inscripcións para levalas a cabo 
 
� ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OUTRAS ENTIDADES PERO QUE TERÁN LUGAR NO CENTRO 

�  GUITARRA (3º PRIMARIA/4º ESO) 
 

�  ÁBACO  (INFANTIL/PRIMARIA) 
 

�  KARATE (INFANTIL/PRIMARIA) 
 

   �  TENIS  (PRIMARIA/ESO) 
 
 
Autorizo ao/á alumno/a:______________________________________________ 
Curso:________ a participar nas actividades sinaladas 
 
 
 
 
 

Asdo:___________________________________ 
(Pai/nai/titor)



HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

13:45 
-- 

14:35 

PSICOMOTRICIDADE 6º INF. 
Aula Psicomotricidade 

 

PSICOMOTRICIDADE 4º INF. 
Aula Psicomotricidade 

 
 

PSICOMOTRICIDADE 4º INF. 
Aula Psicomotricidade 

 

KARATE 
Aula Psicomotricidade 

 

FÚTBOL SALA 5º/6º 
Pavillón 

 

BALONCESTO 5º/6º 
Pavillón 

 

BALONCESTO 3º/4º 
Pavillón 

 

FÚTBOL SALA 5º/6º 
Pavillón 

 

FÚTBOL SALA 5º/6º 
Pavillón 

 

 
XADREZ 3º/4º 
Aula Xadrez 

 

TENIS DE MESA 5º/6º 
Ximnasio 

 

TENIS DE MESA 3º/4º 
Ximnasio 

 
 

14:45 
-- 

15:30 

TENIS DE MESA    ESO 
Ximnasio 

 
 

 

TENIS DE MESA   ESO 
Ximnasio 

 
 

 
XADREZ   ESO 

Aula Xadrez 
 

16:20 
-- 

17:10 

FÚTBOL SALA 1º/2º 
Pavillón 

 

FÚTBOL SALA 3º/4º 
Pavillón 

 

BALONCESTO 1º/2º 
Pavillón 

 

BALONCESTO 3º/4º 
Pavillón 

 

BALONCESTO 5º/6º 
Pavillón 

 

TENIS DE MESA 3º/4º 
Ximnasio 

 
 

TENIS DE MESA 5º/6º 
Ximnasio 

 

 
 

PREDEPORTE 5º INF. 
Aula Psicomotricidade 

  
PREDEPORTE 6º INF. 
Aula Psicomotricidade 

 
  

CORO  
XADREZ 5º/6º 
Aula Xadrez 

 
GUITARRA 

XADREZ 2º/3º4º/5º/6º 
Aula Xadrez 

 

ATLETISMO / CAMPO 
TRAVÉS  2º/3º/4º/5º/6º 

 

PSICOMOTRICIDADE 5º INF. 
Aula Psicomotricidade 

 

BALLET 
Aula Psicomotricidade 

 
TEATRO 

BALLET 
Aula Psicomotricidade 

 
TEATRO 

CAMBRIDGE 
MOVERS/FLYERS 

5º/6º 

CAMBRIDGE 
STARTERS 

3º/4º PRIMARIA 

CAMBRIDGE 
KET 

1º ESO 

CAMBRIDGE 
MOVERS/FLYERS 

5º/6º 

CAMBRIDGE 
PET /  FIRST 
2º/3º/4º ESO 

     

 


