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HORARIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. PARA NENOS DE 4º INFANTIL
(3ANOS) ANPA “A FERRADURA”
CURSO 2020 – 2021
HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Madrugadores

Madrugadores

Madrugadores

Madrugadores

Madrugadores

Comedor

Comedor

Comedor

Comedor

Comedor

15:00
a 16:00

Xogos

Xogos

Xogos

Xogos

Xogos

16:00
a 17:00

Psicomotricidade

Psicomotricidade

Multiactividade

Inglés
Ballet

7:45
a
9:00
14:00
a 15:00

Multiactividade

Os prezos e nº de prazas establecidos para o curso 2018/2019 son os
seguintes:

Prezo
COTA DE SOCIO
SEGURO ESCOLAR

Prazas

20,00 € / curso
8,00 € / curso

PSICOMOTRICIDADE

5,00€ / mes
20,00 € / mes

(**)

MULTIACTIVIDADE

20,00 € / mes

(**)

BALLET 1día/semana

12,00 € / mes

(**)

INGLÉS 1día/semana

17,00€ / mes

(**)

MADRUGADORES

20,00 € / mes

Sen límite

MADRUGADORES +
ALMORZO
COMEDOR:
5 DIAS/SEMANA
COMEDOR:
4 DIAS/SEMANA
COMEDOR:
3 DIAS/SEMANA
COMEDOR:
2 DIAS/SEMANA
COMEDOR:
1 DIA/SEMANA

35,00 € / mes

Sen límite

86,00 € / mes

(**)

71,00 € / mes

(**)

54,00 € / mes

(**)

38,00 € / mes

(**)

22,00 € / mes

(**)

SERVIZO DE MUDA

(**) Establécese segundo a capacidade do recinto
(**) Comedor 42 prazas dispoñibles, para o alumnado de 3 anos
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● Alumnado de nova matriculación: deberá entregar, debidamente cuberta, a folla de
solicitude de praza das actividades extraescolares e servizos organizados pola ANPA.
Pode facelo a través da paxina web da ANPA, do 1 de xullo as 09:00h. ao 10 de xullo as
23:59h.
Debido ao período de adaptación, a inscrición formalizarase en outubro.
● Para participar nas actividades ou servizos organizados por esta asociación (aínda
sendo de forma esporádica) é obrigatorio pagar a cota anual de socio, así como a
correspondente o seguro escolar.( Farase cumprimentando a folla de inscrición.)
SERVIZOS:

▪

MUDA – Este servizo esta dirixido a nenos/as de infantil, que esporádica e
puntualmente o precisen. Os inscritos deberán ter feita a solicitude de socios durante os
cursos que manteñan o servizo e entregar no local da ANPA a correspondente autorización,
esta será única e vixente durante os tres cursos de infantil.. A baixa neste servizo durante o
primeiro curso implica a suspensión do mesmo durante os dous cursos seguintes ( 4 e 5 anos).

Deberan deixar no local da ANPA, unha muda completa debidamente identificada.
 MADRUGADORES - Funciona de 7:45 a 9:00 h. Atención e coidado do alumnado ata
a súa incorporación ao horario escolar. Responsables da atención ao alumnado,
monitores contratados pola ANPA A FERRADURA.
 MADRUGADORES CON ALMORZO – Dentro do horario de madrugadores ofértase a
posibilidade de almorzar. Non se servirán almorzos despois das 8:20 h. Responsables
da atención ao alumnado, monitores contratados pola ANPA A FERRADURA.
 COMEDOR – De 14:00 a 16:00 h. No suposto dunha gran demanda de prazas neste
servizo, aplicaranse os criterios de admisión establecidos no regulamento do comedor
(consultar na paxina web) Responsables da atención ao alumnado, monitores
contratados pola ANPA A FERRADURA.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
 PSICOMOTRICIDADE – Actividade dirixida a nenos/as de educación infantil, onde
se traballan exercicios de expresión, movemento, coordinación, etc.… para que os
nenos/as se relacionen co mundo que os rodea. Responsables da clase Paula Quintas e
Arturo Cobas.
 MULTIACTIVIDADE - Dirixida a nenos/as de educación infantil, rotando difírente tipo
de actividades: plástica, movemento, xogos. para desenrolar a súas creatividades e
habilidades. Responsables da clase Paula Quintas e Arturo Cobas.
 INGLÉS -

Dirixida a nenos/as de 3 a 5 anos, pensada para aprender xogando.
Responsables monitores de PICCADILLY.

 BALLET- Introdución na danza clásica.
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AUTORIZACIÓN PARA O SERVIZO DE MUDA
Dna/D…………………………………………………………………………………………………..nai/pai – Titor/a
da/o
Alumno/a ………………………………………………………………………………………….AUTORIZO a que en
caso de necesidade durante o horario escolar, a miña filla/o sexa atendido/a pola coidadora da ANPA.
Santiago , a ………de …………………de 202…

Asinado…………………………………….

Este servizo esta dirixido a nenos/as de infantil, que esporádica e puntualmente o
precisen. Esta autorización deberán entregala no local da ANPA debidamente cumprimentada,
será única e vixente durante os tres cursos de infantil. A baixa neste servizo durante o primeiro
curso implica a suspensión do mesmo durante os dous cursos seguintes ( 4 e 5 anos). Deberán

deixar no local da ANPA, unha muda completa debidamente identificada.

