
 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS 

 

 

FOZ, 21 de setembro de 2018 

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€). 

Neste curso, e para facilitar a labor a todos, imos facer a inscripción online, polo tanto 

pregámoslles cubran o formulario o máis urxente posible, se poden adicarnos uns minutos 

gustaríanos que o fixesen durante o fin de semana, así poderíamos organizarnos mellor para 

comezar o antes posible. 

 

Actividades non organizadas directamente polo centro 

Continúan  as actividades que teñen máis demanda: Robótica, Guitarra, Tenis e Karate.  

Neste curso desaparece ÁBACO, xa que os seus responsables decidiron suspender esta actividade 


