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ACTIVIDADES ANPA ANDAINA  CEIP XUNQUEIRA 2 - CURSO 2021-22 

ACTIVIDADES  DESTINATARIOS   DÍA    HORA   ESPAZO           PREZO 

PATINAXE  Primaria Luns 16:30 a 17:30 Pavillón 14€ 

TEATRO  Primaria Martes 16:30 a 17:30 Comedor 14€ 

BAILE MODERNO  Primaria Martes 16:30 a 17:30 Pavillón 14€ 

FÚTBOL SALA  Primaria  Mércores 16:30 a 17:30 Pavillón 14€ 

PEQUEBAILE   Infantil Mércores 16:30 a 17:30 Comedor 14€ 

INICIACIÓN ÓS DEPORTES DE EQUIPO 
 

Infantil Xoves  16:30 a 17:30 Zona exterior 
Patio cuberto 

14 € 

SKATEBOARD (monopatín) Primaria Xoves 16:30 a 17:30 Pavillón 14 € 
Equipo non incluído 

COMUNÍCATE COA LINGUAXE DE 
SIGNOS  

Primaria Xoves 16:30 a 17:30 Comedor 
15€ 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZAN NO CEIP XUNQUEIRA 1 
 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS DÍA HORA ESPAZO PREZO 

BALLET 
Infantil e 1ª 
Primaria 

Luns 16:30 a 17:30 Ximnasio 14€ 

INGLÉS (Actividades orais e lúdicas) infantil Luns 16:30 a 17:25 Aula 
extraescolares 

15€ 

INGLÉS (Actividades orais e lúdicas) 1º a 3º Primaria   Luns 17:35 a  18:30 15€ 

MANS CREATIVAS  
Infantil e 1º e 2º 
de Primaria 

Martes 16:30 a 17:30 
Aula 

extraescolares 
18€ material básico 

incluído 

GUITARRA   Primaria  Martes  16:30 a 17:30 Comedor 18€ 

ROBÓTICA   2º a 6º Primaria  Mércores 16:30 a 17:30 
Aula 

informática 
18€ 

EXPRESIÓN MUSICAL  Infantil Xoves 16:30 a 17:30 Ximnasio 14€ 

DEBUXO E PINTURA Primaria   Xoves 16:30 a 17:30 
Aula 

extraescolares 
18€ material básico 

incluído 
 

FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES: 
 

 PLAN DE CONTINXENCIA PARA AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22: A empresa Anias dispón dun plan de continxencia  especifico  para  aplicar nas 
actividades extraescolares, baseado no Protocolo de adaptación  ao  contexto da Covid 19 nos Centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2021-22. 

 ACTIVIDADES QUE SE DESENVOLVEN NO CEIP XUNQUEIRA 1: Os/as nenos/as escolarizados no CEIP Xunqueira 2 poderán participar nas actividades ofertadas no 
CEIP Xunqueira 1. No caso de que o/a  menor asista  ao comedor no día da actividade, será obrigatorio cubrir  o apartado correspondente na folla de inscrición  
para autorizar  o/a monitor/a a  recollelo/a e trasladalo/a dun colexio a outro, no caso de ser necesario. 

 DATA DE REALIZACIÓN:  De novembro de 2021  ao maio/ xuño  de 2022 (As actividades extraescolares réxense polo calendario escolar. Nos días que coincidan con 
festivos ou días non lectivos non haberá clase nin serán  recuperables, e o importe da cota manterase invariable ao longo do curso). 

 INSCRICIÓNS: Mediante folla de inscrición que se entregará por calquera destes sistemas: por e-mail a extraescolares@anias.es, deixándoa na caixa de correo da 
ANPA (na entrada principal do colexio) ou na oficina de Anias ata o día 5 de novembro. Durante o curso: por e-mail ou na oficina de Anias  antes do dia 20 do mes 
anterior a comezar na actividade. Para comezar nas actividades deberán entregar a ficha de inscrición debidamente cumprimentada. 

 COBROS: As actividades extraescolares cobraranse por medio de domiciliación bancaria nos primeiros quince días do mes  

 BAIXA: Para darse de baixa  nunha actividade será necesario facelo por escrito, antes do dia 20 do último mes de asistencia. Respecto ás baixas comunicadas 
posteriormente a dita data non poderán ser efectivas ata o mes seguinte polo que se efectuará o cargo do pago mensual correspondente. O formulario de baixa 
pódese solicitar por teléfono, correo electrónico ou de forma presencial na nosa oficina. 

  Nº DE NENOS/AS POR ACTIVIDADE: O número mínimo e máximo de alumnos/as nas actividades axustarase en todo momento á actualización da normativa 
sanitaria en materia de prevención COVID-19. En todo caso de non chegar a un número mínimo de participantes  6/8 (en función da actividade),ANIAS resérvase o 
dereito de non iniciala, informando telefonicamente ás familias interesadas. 

 CONTACTO ANIAS:   
Oficina: Rúa  Echegaray nº 39 baixo, Pontevedra. Horario de mañá: 9:30 a 14:00 h.  
Correo electrónico: anias@anias.es  /extraescolares@anias.es  
Teléfonos: Oficina 986 864 598 – Coordinación: tardes 685 535 202 (Cristina), 649 34 64 57 (Ana) 
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INFORMACIÓN SOBRE O COMEZO DAS ACTIVIDADES: As familias serán avisadas das actividades que non comecen por non chegar ao grupo mínimo de  
participantes.  Non se  avisará do inicio do resto de actividades que comezarán no día, na hora e no espazo  indicados no calendario a partir do mércores  
10 de novembro.  

mailto:extraescolares@anias.es
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BREVE DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES 

PATINAXE 

Este deporte é unha alternativa sa de lecer para divertirse, facer exercicio e xogar dunha maneira diferente. A patinaxe 
desenvolve habilidades psicomotrices básicas e mellora a resistencia, flexibilidade e forza. Implica especialmente un bo 
equilibrio e excelente coordinación. Nas clases apréndese a patinar en diferentes niveis de dificultade e, a través de 
diferentes circuítos e obstáculos. O alumno/para achegará o equipo (patíns, casco e proteccións) 
 

TEATRO 

É unha actividade que ten como obxectivo  propiciar un espazo onde os/as participantes  poidan coñecer, controlar e 
canalizar as súas emocións, traballar a linguaxe corporal como medio de expresión, mellorar o control espacial, 
descubrir os recursos  creativos do medio que nos rodea e desenvolver a fantasía, imaxinación e a creatividade, nun 
ambiente lúdico e distendido. 

FÚTBOL SALA 

O fútbol sala é unha actividade que reporta innumerables beneficios a cativos/as que a practican; primeiro porque é un 
deporte, e implica un exercicio físico fundamental para o seu desenvolvemento e, en segundo lugar, as actividades que 
se desenvolven cunha pelota permiten traballar aspectos que  noutras modalidades non se practican tan en 
profundidade 

PEQUEBAILE E  
BAILE MODERNO 

Esta é unha actividade, adaptada segundo á idade dos/as participantes, na que nenos e nenas aprenden coreografías 
que lles axudan a manter a forma física de xeito divertido, desenvolven as súas capacidades través  do ritmo e o 
movemento, a expresión corporal e a coordinación do corpo nos diferentes estilos musicais. Exhibición final. 

INICIACIÓN AOS 
DEPORTES DE 
EQUIPO 

Actividade deportiva que precede á ensinanza directa de cada un dos diferentes deportes colectivos (baloncesto, 
fútbol, balonmán, voleibol, …)  na que aprenderán divertíndose de acordo co seu proceso evolutivo, sen especialización 
e incidindo naqueles aspectos relacionados coa adquisición natural das distintas capacidades. 

SKATEBOARD 
(monopatin) 

É unha actividade deportiva, derivada do surf, que axuda a desenvolver o equilibrio e o control corporal a través de 
movementos exercicios realizados sobre unha táboa. Esta práctica implica dunha banda unha correcta coordinación 
sensorio-motriz e doutra a aprendizaxe do control sobre o risco: mellorando a coordinación e o equilibrio dos/as 
participantes, minimizando continxencias e mellorando o nivel persoal de cada un. 

COMUNÍCATE COA 
 LINGUAXE DE 
 SIGNOS 

A actividade  ten como finalidade que os/as nenos/as adquiran unha nova ferramenta de comunicación  traballando ao 
tempo a memoria visual, a psicomotricidade, a axilidade mental, a capacidade de análise e a creatividade. Aprendendo 
a utilizar a lingua de signos española  dende  unha metodoloxía lúdica. 

BALLET 

As clases de ballet (predanza) teñen como obxectivo introducir aos máis pequenos/as no mundo da danza desde un 
enfoque lúdico e psicomotriz. Ademais de inculcar paulatinamente conceptos e movementos básicos da danza, as 
destrezas que se traballan son a flexibilidade, coordinación, atención e situación no espazo. 

INGLÉS  
(Actividades orais e 
lúdicas) 

 A actividade basearase no uso de xogos, medios audiovisuais, cancións, contos e outras actividades didácticas 
adaptadas á idade e nivel do grupo. Realizarase nun contexto no que os nenos e as nenas  aprendan  xogando, 
adquirindo e desenvolvendo habilidades sociais e comunicativas utilizando o inglés como medio de comunicación.  

MANS CREATIVAS 

A arte é unha forma de expresión que aporta moitos beneficios aos nenos /as. No taller realizaremos creacións con 
diferentes materiais, aplicando unha metodoloxía acorde coa idade infantil, desenvolvendo a creatividade e outros 
aspectos como a psicomotricidade, a comunicación, a concentración e a autoestima 

GUITARRA 

Esta actividade de guitarra parte da adaptación personalizada aos distintos ritmos dos/as participantes, dirixíndose 
tanto a nenos e nenas que se inician por primeira vez no instrumento como a aqueles/as que queren ir mellorando a 
súa técnica. Aprenderán a tocar a través da práctica constante a partir de cancións con acordes sinxelos. 
 

ROBÓTICA  

Nesta actividade os nenos e nenas combinan o uso de diferentes elementos como son LEGO, programa Scratch ou  
placas de hardware libre Arduino para iniciarse na linguaxe de programación e con eles dar as súas primeiras 
instrucións aos robots. Coa programación conséguese estruturar a mente para poder resolver problemas de forma 
lóxica, dividindo e analizando o problema para atopar a solución.  

EXPRESIÓN MUSICAL 

Con esta actividade queremos contribuír ao desenvolvemento global dos máis cativos/as utilizando a música e os seus 
elementos. A través de bailes, cancións, xogos, contos musicais e a interpretación con voz e con instrumentos de 
percusión desenvolveremos as capacidades de atención, concentración, expresión corporal e ritmo dunha forma 
creativa e divertida. 

DEBUXO E PINTURA 

A través desta actividade búscase estimular nos nenos/as a linguaxe visual e artística permitíndolles desenvolver a súa 
creatividade utilizando diferentes técnicas pictóricas e aprendendo a empregar os materiais e soportes  adecuados a 
cada técnica. 


