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Prezadas familias, 

Antes de nada desexar que todas e a todos se atopen ben de saúde. 

Acaba de comezar un novo curso que segue condicionado polas restriccións motivadas polo COVID-19. 

Temos que ser moi prudentes e respectar ao máximo as indicacións dos servizos sanitarios e educativos. 

No curso pasado decidiuse prescindir de calquera tipo de actividade extraescolar, pero pouco a pouco cremos que 

temos que ir intentando voltar a unha certa normalidade. 

Imos retomar as actividades, aínda que non todas, si algunhas e coas resticcións e protocolos marcados para cada 

caso. 

As actividades para Primaria serán ao mediodía e pola tarde na sesión  de actividades. 

As de Secundaria serán  a mediodía e nas tardes sen clase. 

Pasamos a enumerar as actividades propostas e as súas características. 

ACTIVIDADES DIRECTAMENTE ORGANIZADAS POLO CENTRO: 

Preparación exames Cambridge (4º Primaria a 4º ESO): Actividade impartida polo Equipo de profesores de Inglés 

encamiñada a preparar ao alumnado para a presentación aos exames de Cambridge: A1, A2, B1, B2… que se 

celebran todos os anos no propio Colexio. 

Psicomotricidade/predeporte: actividade para Educación Infantil. Será impartida por unha monitora/profesora 

externa e farase nunha franxa horaria na que todo o alumnado poida asistir. Os grupos serán por clase.  

Actividades deportivas: 

Este ano os grupos serán por curso e mixtos. O que menos nos importa é a competición, primará por encima de 

todo a actividade en si e a seguridade en cada actividade. 

Dependendo das inscripcións e do número de grupos que saian o número de sesións de cada modalidade pode 

variar.  Algunha actividade pode ser semanal e outras poderán ser quincenais, xa que non se poden mesturar os 

grupos e as franxas horarias e os espazos son os que son. 

 Predeporte (1º e 2º Primaria) 

 Fútbol Sala e Baloncesto (3º a 6º PRIMARIA) 

 Tenis de Mesa (3º Primaria a 4º ESO) 

 Xadrez (3º Primaria a 4º ESO) 

  Atletismo e Campo a Través (2º Primaria a 4º ESO) 

ACTIVIDADE ORGANIZADA POLA ANPA: 

 Teatro (3º e 4º ESO). Este curso e debido á pandemia so se ofertará esta actividade para estes dous 

grupos. 
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Coma a todos os anos necesítase  persoal aparte do do propio do Colexio. Aínda que os mestres do colexio non 

perciben ningunha remuneración polas actividades, aos monitores externos temos que pagarlles, polo tanto 

necesitamos unha pequena contribución por parte das familias. 

Polo que respecta á financiación, seguiremos como nos cursos pasados. A ANPA continúa pagando unha parte, 

pero 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 aos seus fillos nas actividades organizadas polo Colexio ou ANPA , 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 de todas 

as actividades anteriores 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€). 

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OUTRAS ENTIDADES PERO QUE SE DESENVOLVEN NO CENTRO: 

Referímonos neste apartado a unha serie de actividades, que terán lugar no centro nas franxas horarias 

establecidas, pero que organizan entidades externas e ás que cada familia pagará o seu importe segundo o 

acordado. 

Pasamos a explicar cada unha: 

Premendo en cada unha delas terán máis información 

 

INICIACIÓN Á GUITARRA (3º PRIMARIA a 4º ESO) 

KARATE (5º/6º INFANTIL e PRIMARIA) 

CURSO DE MECANOGRAFÍA (3º a 6º PRIMARIA) 

ROBÓTICA (5º/6º INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA) 

TENIS (1º PRIMARIA a 4º ESO) 

Esta actividade organízaa o Clube de Tenis de Foz. Impártese fóra do horario escolar no noso Pavillón. 

O custo está en función da idade e do número de sesión ás que acuda o alumno. 

Nós pasaremos o listado ao responsable do Clube de Tenis e el pórase en contacto cos alumnos. 

 

 

 

https://www.colexiodopilarfoz.es/wp-content/uploads/2021/09/INICIACION-A-GUITARRA.pdf
https://www.colexiodopilarfoz.es/wp-content/uploads/2021/09/KARATE.pdf
https://www.colexiodopilarfoz.es/wp-content/uploads/2021/09/CURSO-DE-MECANOGRAFIA.pdf
https://www.colexiodopilarfoz.es/wp-content/uploads/2021/09/ROBOTICA.pdf
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MOI IMPORTANTE RECORDAR O SEGUINTE 

 Estamos aínda en tempo de pandemia e temos que actuar con moita cautela e “sentidiño”. 

 O formato das actividades é distinto aos tempos de normalidade. 

 Os grupos serán moi reducidos e naquelas que non se poidan gardar as distancias serán sempre 

respectando os grupos burbulla (Infantil e Primaria)  

 Haberá algunha actividade, que ao ser grupos reducidos e en espazos amplos, seguindo o 

protocolo e mantendo as distancias haberá rapaces de distintas idades. 

 As actividades levaranse a cabo sempre e cando se xunte un número mínimo de alumnos para 

poder levalas a cabo, en caso contrario a actividade non saírá adiante. 

 Unha vez envíen o formulario:     nós distribuiremos actividades, profesores/monitores, espazos e 

horarios e farémoslles chegar toda a información para que se poidan organizar. 

 É imposible facer un horario mentras non teñamos as inscripcións e saibamos os grupos que hai 

que facer. 

 

Para inscribirse nas actividades cubran o seguinte formulario. 

 

Moitas grazas e un saúdo 

Departamento de Actividades 

https://forms.gle/7Lbf4Vwcdc1xsNJPA

