
 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS 

 

 

FOZ, 21 de setembro de 2017 

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 volvemos a propor  un horario, que aínda que pode ter algunha 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.  

Coma a todos os anos 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 7€ por mes, e así poderán 

disfrutar os seus fillos de todas as actividades que desexen. (Para evitar gastos de 

emisión, pasaranse durante o curso 2 cobros de 28 €). 

Aquelas familias que non pertenzan á ANPA aboarán 14 € mensuais (2 recibos de 56€). 

Pregamos que se o desexan devolvan cuberta a folla de inscrición a máis tardar o luns 25  

de SETEMBRO. 

 



Actividades non organizadas directamente polo centro 

ACTIVIDADE DE GUITARRA (novidade)    INICIACIÓN Á GUITARRA 

Achegamento á guitarra  desde a práctica pura. Empezar desde cero, utilizando como vehículo 
de aprendizaxe cancións sinxelas e atractivas. O obxectivo é buscar a motivación e o 
entretemento para seguir avanzando sempre. Empezando con nocións básicas de acordes e 
ritmos, os nenos axiña  farán soar as cancións que acabarán por propoñer eles mesmos. 
Sobre o mestre: 
Joám Gantes García, profesor de guitarra, nado na Coruña e residente desde hai máis de 7 anos 
en Burela,  impartindo clases na Mariña lucense. 
Traballa como  profesor de extraescolares de guitarra en varios colexios da zona 
ROBÓTICA (novidade) 

Robótica, unha aposta de futuro. 
A robótica é unha combinación de disciplinas que xunta a mecánica clásica co mundo da 
programación e a informática. 
Permite aos alumnos experimentar e verificar no mundo físico todo aquilo que programaron no 
mundo virtual. 
Desenvolven dunha forma práctica conceptos aprendidos nas asignaturas de ciencias. 
 A actividade será impartida, se hai suficiente alumnado, pola empresa ROBOTIX/CODE&KIDS. 
É o único operador certificado por LEGO Education en España. 
Tén presencia en máis de 2.500 centros de España e máis de 60.000 alumnos en actividades 
extraescolares neste curso. 
Teñen información neste video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=zQWdu3d-Dok 

A actividade está dirixida a: 
Alumnado de Infantil (4/5 anos) . 1 sesión  semanal de 60’:  28€ 
Alumnado de Primaria e Secundaria. 2 sesións semanais de 45’:  35 € 
Unha vez recibamos as inscripcións e se se fai grupo/s indicarase o horario.  
A actividade será presentada a aquelas familias que así o desexen na primeira semana de 
outubro. 
ÁBACO (Organizado por NENOOS) 
Actividade dirixida ao alumnado de Infantil e Primaria. NENOOS é un método educativo para 
desenvolver a intelixencia de forma divertida e eficaz, baseado nun enfoque en tres dimensións: 
mente+corpo+emocións. 
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.  Alumnado de Infantil: 1 sesión  semanal  
29€. Alumnado de Primaria: 2 sesións semanais 39€ 
Se precisan información sobre a actividade atoparana neste link http://www.nenoos.es/es/ 
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. 1 h. semanal: 20€ 
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 mércores 27 de setembro ás 16:30 na Sala de Xuntas do 
Colexio. Os cobros faraos o CLUB TENIS FOZ 

 

Un atento saúdo 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=zQWdu3d-Dok
http://www.nenoos.es/es/


 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDADES PROPOSTAS 
 DEPORTES DE COMPETICIÓN 

 
     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) (A partir do 2º Trimestre) 

 
 OUTRAS ACTIVIDADES 

 
    PSICOMOTRICIDADE (ED. INFANTIL)  
    PREDEPORTE (5º/6º ED. INFANTIL)  
 BAILE (Iniciación: pasos de salsa, bachata, …) (Primaria / ESO) 
 INFORMÁTICA (6º INFANTIL + PRIMARIA)  (A partir do 2º Trimestre) 
 TEATRO (4º PRIMARIA/ 4º ESO) 
 CORO (PRIMARIA/ESO) 
 CAMBRIDGE 

 
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) 
 
  ROBÓTICA (5º INFANTIL/4º ESO) 

 
  ÁBACO  (INFANTIL/PRIMARIA) 

 
  KARATE (INFANTIL/PRIMARIA) 
 

     TENIS  (PRIMARIA/ESO) 
(*) Para as actividades dirixidas a ESO, que non estean no calendario, buscarase o horario 
máis axeitado segundo os grupos que se anoten 
 
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 3º/4º 

Pavillón 

 
XADREZ 3º/4º 

Aula Xadrez 

TENIS DE MESA 5º/6º 

Ximnasio 
 

TENIS DE MESA 5º/6º 

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 3º/4º 

Ximnasio 
  

PSICOMOTRICIDADE 5º 

INF. 

Aula Psicomotricidade 

 
PREDEPORTE 5º / 6º INF. 

Aula Psicomotricidade 
  

BAILE 

Aula Psicomotricidade 

XADREZ 5º/6º 

Aula Xadrez 
CORO 

XADREZ 2º/3º4º/5º/6º 

Aula Xadrez 

ATLETISMO / CAMPO 

TRAVÉS  2º/3º/4º/5º/6º/ESO 

 
BAILE 

Aula Psicomotricidade 
TEATRO  TEATRO 

CAMBRIDGE 

MOVERS/FLYERS 

5º/6º 

CAMBRIDGE 

STARTERS 

3º/4º 

CAMBRIDGE 

KET 

1º ESO 

CAMBRIDGE 

MOVERS/FLYERS 

5º/6º 

CAMBRIDGE 

PET /  FIRST 

2º/3º/4º ESO 

 


