Estimadas familias:
Informámoslle que o luns 8 de agosto procederase á apertura da inscrición nas
actividades paraescolares 22-23 en Alexia. Tamén abrimos a inscrición dos equipos e
grupos federados onde quedou algunha praza vacante.
Achegamos tres documentos neste comunicación:
1) O tríptico coa oferta de actividades para este curso 22-23.
2) Circular informativa sobre as Paraescolares de Inglés.
3) Circular informativa sobre as novidades e a organización das Paraescolares.

Lembramos que:
1) É esencial facer as solicitudes a través das túas contas persoais de Alexia para poder
confirmar o rexistro.
2) A data límite de inscrición para poder empezar en outubro será o 23 de setembro.
3) Haberá un número limitado de prazas en todas as actividades.
4) As solicitudes comezarán a aceptarse a partir de setembro. Unha solicitude pode
NON ser aceptada por exceder o número de prazas da actividade, polo que quedaría
en lista de espera, ou porque a actividade non consiga o número mínimo para poder
ser organizado.
5) Deixo eiquí o enlace co blog do deporte federado do colexio para os interesados
https://federadoapostol.blogspot.com/

Recibe un cordial saúdo.

Jose Martínez
Coordinador de Actividades Paraescolares

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 2022-23
Estimadas familias:
Presentámoslles as Actividades Paraescolares que o Colexio ofrece a toda a comunidade educativa, no que este ano
poderán comprobar certas variacións e novidades que responden, por un lado, ás súas suxerencias e opinións aportadas
e outras a necesidades organizativas neste contexto cambiante da “nova normalidade” na que nos atopamos.
Dende o colexio intentaremos manter a estrutura e planificación habitual na medida do posible, pero a nova situación
obrigaranos a facer cambios nalgúns aspectos organizativos dende o principio e a asumir que, neste contexto cambiante,
a programación, espacios, horarios, tarifas, procedementos, grupos e ratios poderá sufrir modificacións durante o curso,
en función da incerta situación sanitaria, chegando incluso a suspenderse as actividades paraescolares se a situación
sanitaria o fixese preciso.
Para adaptarnos a este novo contexto, axustarémonos á nova normativa dirixida ás actividades extraescolares e de
tempo libre e a práctica deportiva federada, estableceremos protocolos de seguridade para as distintas sesións e clases.
En varias delas, tendo en conta o tipo de actividade, será necesario o uso da máscara, como xa vos informaremos.
Tende en conta que haberá número limitado de plazas.

Os CAMBIOS máis destacables serán:
- Teremos dous grupos de Combo de Rock Avanzado para nenos e nenas que xa teñan participado en anos
anteriores, mantendo un grupo de Iniciación.
- Introducimos Ximnasia Rítmica a mediodía para EI.
- A actividade de Teatro EP pasa a dous días a semana.
- Arrancamos Surf para EP, ESO e Bach todos os sábados pola tarde do curso lectivo.
- É nova tamén a actividade Skate para EP, ESO e Bach. O prezo final inclúe todo o necesario para poder levar a cabo
a actividade: casco, proteccións e skate.
- Reorganizamos ROBÓTICA EP no mediodía creando un grupo para 1º-2º-3º e outro para 4º-5º-6º de EP.

Toda a información de INGLÉS irá nunha carta anexa.

Queremos informarlles que seguimos procedendo a un control exhaustivo das ausencias das actividades.Lembrámoslles
que cando estas se produzan de xeito inxustificado serán informados puntualmente e ademais se tomarán as medidas
disciplinarias axeitadas en cada caso.
Con esta programación pretendemos apoiar a formación integral dos nosos nenos e nenas, fomentar afeccións útiles
para o positivo emprego do tempo de lecer, así como fomentar as relacións e os valores humano.
A súa cooperación para a confección de esta programación é para nos moi importante, por iso lles invitamos como cada
ano a que participen cubrindo as enquisas propostas ou tamén facendo chegar as súas opinións ao coordinador ao seu
correo: jose.martinez@colegioapostol.com

Este ano tamén a INSCRICIÓN farase o a través da plataforma ALEXIA.
Estes son os pasos a seguir:
1.

Para entrar na plataforma, debedes ir ó enlace: http://colegioapostol.com/alexia

2.
Se é a primeira vez que entrades na plataforma Alexia, para acceder á inscrición de extraescolares simplemente
teredes que teclear como usuario o DNI dun dos pais (coa letra en maiuscula) e como contrasinal o mesmo DNI.
3.
Cando accedades por primeira vez pediravos que cambiedes o contrasinal e revisedes o email para poder recibir
información e outras comunicacións. Se non é a primeira vez, teredes que introducir o contrasinal que puxestes no seu
momento.
4.
Na páxina principal, pinchar no lateral da esquerda no cadro EXTRAESCOLARES, no apartado VER TODAS
5.
Pinchar no nome do alumno na parte superior en Inicio>Datos de> Nome do alumno/a (se hai varios fillos
seleccionamos ó que queremos inscribir) e obtemos a ficha coa oferta do colexio todas as actividades nas se pode
apuntar @ nen@.
6.
Seleccionar a actividade escollida (marcamos o cuadriño ó lado do nome da actividade) e pinchar na pestana
de SOLICITAR para facer a preinscripción na actividade.
7.
Aparecerá unha mensaxe indicándonos que a inscripción foi realizada.
8.
Posteriormente o coordinador confirmará a inscrición.
9.
Se queremos borrar á solicitude, marcamos a actividade e pinchamos no icono de PAPELEIRA. Non é
necesario escribir o motivo da cancelación, pódese clicar en ACEPTAR
10.
Haberá unha guía de usuario para a inscrición en Paraescolares na web do centro.
11.
Todas as altas confirmaranse e tramitaranse a partir de setembro, e sempre antes do 25 do mesmo. Unha
solicitude pode NON ser tramitada por exceder o número de prazas da actividade, polo que quedaría en lista de
espera, ou porque a actividade non consiga o número mínimo para poder ser organizada.
12.
Haberá límite de prazas.
13.
Para SOLICITAR A BAIXA DUNHA ACTIVIDADE, ou en caso de ter algunha dúbida sobre as actividades
paraescolares ou deportivas podedes escribir un comunicado a José Martínez a través de ALEXIA ou á dirección
jose.martinez@colegioapostol.com Para baixas e dúbidas sobre os as actividades de Inglés o correo é
raul.prada@colegioapostol.com

A DATA LÍMITE PARA APUNTARSE PARA COMEZAR EN OUTUBRO SERÁ O 23 DE SETEMBRO.

É moi importante que cumprades este requisito, xa que as inscricións entregadas fora de prazo non poderán empezar
as actividades ata o mes seguinte. O feito de incorporar altas fóra do prazo sería moi prexudicial para a organización
das mesmas e por elo solicitamos a súa máxima cooperación.

A TER MOI EN CONTA:

-

Por motivos de organización a inscrición MÍNIMA é TRIMESTRAL.

-

As altas deberán ser solicitadas vía ALEXIA ao coordinador ANTES do 23 de cada mes.

-

As

BAIXAS

de

paraescolares

ou

deporte

federado,

vía

correo

electrónico

a

jose.martinez@colegioapostol.com ou raul.prado@colegioapostol.com no caso de inglés. De non recibir notificación
en contra, a inscrición enténdese por todo o curso escolar.
-

As actividades paraescolares e o inglés comezarán a partir do día 1 de outubro e rematarán o 31 de maio.

-

O deporte federado comezará co mes de setembro segundo a táboa que se publique no blog de deportes do Club
Apóstol https://federadoapostol.blogspot.com/ e rematará o en xuño, o ultimo día de clase.

-

NON HABERÁ actividades paraescolares, nin de tarde nin de mediodía, nin deportivas os días das Festas

Colexiais. Tampouco nas tardes do venres 16 de setembro, pola Xornada de Formación de Monitores, no último día
antes das vacacións de Nadal, e o día do acto de graduación de Bacharelato.
-

A realización das actividades dependerá do número de inscricións. Os grupos e horarios poderán ser

modificados ou anulados atendendo á demanda.
-

Recorden, por favor, que para recoller aos nenos que participan das actividades paraescolares e deportivas,

TEÑEN QUE UTILIZAR O APARCADOIRO DE PAIS, situado na Rúa dos Foxos.
Como xa sabedes, o parking de Sanjurjo Badía 79 é somentes para mestres e autobuses.
-

Os pagos faranse MENSUALMENTE mediante cargo bancario que se emitirá nos inicios do mes correspondente.

-

Para poder inscribir a un alumno no curso correspondente COMPRE TER LIQUIDADO O SALDO NEGATIVO

DO CURSO ANTERIOR, no caso de existir algún recibo pendente.
-

Nas actividades paraescolares, o Colexio RESÉRVASE O DEREITO DE RETIRAR O SERVICIO SE NON

CUMPRE COAS OBRIGACIÓNS ECONÓMICAS DE PAGO.
-

Os pais deberán informar aos seus fillos sobre os horarios das actividades nas que foron inscritos.

Reciban un cordial saúdo.

Jose Martínez
Coordinador de Actividades Paraescolares

PARAESCOLARES INGLÉS 2022-2023
Como cada ano a través desta carta informativa presentámosvos as paraescolares de Inglés para o vindeiro
curso.
Como ven sendo habitual os alumnos do noso colexio, sexan de paraescolares ou non, dende 4º de EP,
poderanse examinar no propio centro das probas de Cambridge para obter os títulos de: YLE (4º a 6º EP),
KET, PET, FIRST e preparar o exame de CAE.
A continuación indicámosvos a información máis salientable para este curso. O resto da información sobre
horarios podedes consultala no tríptico de paraescolares e na web do colexio.
DESCONTO NAS TAXAS DE FCE
Intentamos promover que o maior número de alumnos posible se presente á proba de FCE na
convocatoria de xuño no colexio, por iso imos descontar un 40% das taxas do exame a aqueles alumnos *
que cumpran os seguintes requisitos:
-Ter asistido todo o curso a paraescolares de Inglés no colexio.
-Ser recomendado polo mestre de paraescolares para a proba (FCE)
*No curso 2021-2022 seis alumnos de FCE beneficiáronse desta beca do colexio.
Horarios das clases nos grupos de EI-EP:
EI e 1º EP, 14.00-15.00h
2º a 6º EP, 12.40-13.40h
Se fose posible por mor da pandemia voltaremos a ter unha reunión sobre as paraescolares de inglés ao
principio de curso, e da que se avisaría por Alexia da súa convocatoria.
Seguiremos informando das ausencias e incidentes salientables semanalmente a través de Alexia e
seguiremos a enviar un boletín trimestral informativo sobre o progreso do alumnado, a través de Alexia
dende o curso pasado.
Esperando que todas estas actividades sexan do voso interese e dean resposta ás vosas necesidades
desexámosvos un feliz verán e unha feliz volta ao cole.
Para calquera consulta podedes enviar un correo electrónico ao coordinador de idiomas Raúl Prada:
raul.prada@colegioapostol.com

A continuación resumimos os proxectos dende Infantil a Primaria:

PROXECTOS INGLÉS 2022-2023
(INFANTIL E DE 1º A 3º DE PRIMARIA)
INTRODUCIÓN:
Estes proxectos son apostas novas no que se refire ao ensino do idioma inglés. Diferéncianse da práctica habitual
baseada no seguimento dun libro de texto, para centrarse en actividades moi prácticas acordes á idade e interese dos
nenos e as nenas participantes para unha inmersión natural e moi amena no idioma.
Ademais, o obxectivo primordial é que eles participen moi activamente nas clases e aprendan conceptos novos,
sempre a través de talleres creativos, xogos, cancións, manualidades, etc.

1º INFANTIL: EU, NÓS E O NOSO MUNDO – “Me, us and our world”
Neste novo proxecto os nenos traballan de forma lúdica todo o relacionado coa súa contorna máis próxima: as partes
do corpo, as emocións, as rutinas diarias, a casa, a familia… e os aspectos básicos do medio natural (mascotas,
natureza…) e social (colexio, amigos…).
2º INFANTIL: O MUNDO DOS CONTOS (FAIRY TALES) - “Tell me a fairy tale”
Nestas clases a aprendizaxe do idioma realízase a través do mundo dos contos, os seus personaxes e aventuras, a
contorna e a maxia das historias. Realizaranse diversas actividades como talleres de arte, cancións, representacións,
xogos…. para unha inmersión natural e asimilar o vocabulario e as expresións relacionadas coas historias que van
coñecendo.
3º INFANTIL: SALVEMOS O PLANETA – “Save the planet”
Con este novo proxecto queremos concienciar aos nenos sobre o coidado do medio ambiente á vez que ensinarlles
vocabulario relacionado co tema e realizarán diferentes actividades en torno á natureza, a reciclaxe, o desxeo dos
glaciares, os animais en perigo de extinción, etc.
1º PRIMARIA: ESTACIÓNS DO ANO - “My favourite season”
Este proxecto trata de clases de inglés enfocadas en todo o que está relacionado con cada unha das estacións do ano:
o clima, a roupa, a vexetación, as festas tradicionais tanto en España como en países de fala inglesa, as comidas de
tempada, etc. Ten como obxectivo fomentar a soltura dos alumnos a nivel oral e adquirir un bo coñecemento do
vocabulario relacionado con estas temáticas.
2º PRIMARIA: A MIÑA VIAXE FAVORITA – "On a trip” (NOVO ESTE ANO!)
A través deste proxecto os participantes coñecerán diferentes aspectos de 3 dos principais países de fala inglesa: the
UK, the USA and Australia. Falarán da súa cultura (tradicións, festividades, comidas típicas...), lugares de interese
(cidades, monumentos, paisaxes naturais...), personaxes famosos (cantantes, actores, deportistas...), animais
autóctonos, etc.
3º PRIMARIA: O MEU PROPIO NEGOCIO – “My own business”
Trátanse diferentes temas relacionados con diferentes comercios: de moda (roupa, complementos, bixutaría), librarías,
fruterías, jugueterías, mercado... Traballarase co vocabulario correspondente e faremos role-plays onde os alumnos
poden ser: xefes, empregados ou clientes e desenvolveranse situacións relacionadas coa mercadoría, a atención ao
público, a procura dun local, a celebración de eventos especiais, etc.

