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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023  

 

Estimad@s Nais/pais/titores: 
 Hoxe 12 de setembro iniciamos as actividades do presente curso. A continuación indicamos unhas consideracións de 
interese: 
 

CONSIDERACIÓNS PLAN COVID-19 

 Quedan suspendidas, excepto: 

o  Uso de mascarilla no transporte escolar. No caso da AAEE, na saída das actividades (de luns a xoves), e os 
venres no desprazamento a piscina no viaxe de ida e de volta. Recordade que natación comeza en outubro. 

 

ENTRADAS 

 Os participantes que estean no comedor, serán levados polas nais de comedor aos diferentes espazos. 

 Os participantes que veñan da casa, deberán entrar pola porta principal ás 15:55 (cando abran a porta principal do 
colexio), e dirixirse a entrada da instalación da súa actividade esperando a que chegue o monitor. Se non sabemos cal é 
dita entrada, nos diriximos ao patio cuberto e alí esperamos a que alguén do persoal das actividades nos dirixa. Se 
chegan máis tarde, e encontran a porta pechada, deberán chamar ao teléfono da ANPA 67048504. Para as actividades 
de 2º hora deberán entrar as 17:15.  

 Os alumn@s que teñan actividade de 1º hora e de 2º hora, encargamos nosoutros deles, non é necesario que veñades. 

SAIDAS: 

 Haberá servizo de bus. 

 Os participantes serán entregados a partir das 17:15, polos monitores dende o instalación onde imparten a actividade ao 
patio interior do colexio. A saída será a mesma que a entrada a actividade. 

 Se non sabemos cal é dita saída, nos diriximos ao patio cuberto e alí esperamos a que alguén do persoal das actividades 
nos dirixa 

 Irmáns: recollede mellor primeiro ao máis pequeno. 

 Nota: nas actividades que se imparten no pavillón e no ximnasio, haberá a posibilidade de recoller aos participantes pola 
portalón/porta exterior das mesmas, previa coordinación cos monitores de cada actividade. 

 
ACTIVIDADES EDIFICIO PEQUENO PATIO CUBERTO 

Luns Martes Mércores Xoves 
 Xadrez 
 Playing English (5º e 6º E.P) 
 Xogos-ludoteca 

 Pintura 
 Ciencia 

 Teatro 
 Talleres-Feito a man 

 Pintura 
 Musica 

 

ACTIVIDADES PAVILLÓN 
Luns Martes Mércores Xoves 

 Patinaxe  Futbol  Patinaxe  Baloncesto 
 

ACTIVIDADES XIMNASIO 
Luns Martes Mércores Xoves 

 Ximnasia Rítmica  Capoeira  Ximnasia Rítmica  Judo 
 

ACTIVIDADES EDIFICIO PRINCIPAL COLEXIO 
Luns Martes Mércores Xoves 

 Informática  Informática 
 Menudos escritores (octubre) 

 Informática 
 Jumping 
 Robótica (octubre) 

 Informática 
 Playing english (3º e 4º E.P) 
 Menudos escritores (octubre) 

 

ACTIVIDADES AULAS INFANTIL 
Luns Martes Mércores Xoves 

  Zumba infantil 
 Playing english infantil 

 Zumba 
 Playing english (1 e 2º E.P) 

 Zumba 
 Xogos predeportivos 

 

Esperando que os vos@s fill@s disfruten das actividades deste curso, recibide un saúdo. 


