
 

 
 

E DESPOIS
DE CLASE...

Patinaxe

Ximnasia Rítmica

Baloncesto

Tenis

Capoeira

Fútbol Sala

Xadrez…

DEPORTE
PROGRAMA

NO CENTRO

+ INFORMACIÓN
Federación Provincial ANPAS 

Rúa Orzán, 21 - 15003 A Coruña 

email: ocio@fedapascoruna.org 

web: www.fedapascoruna.org 

Tel.: 981 202 002 / 981 201 877

Servizo Municipal de Educación
Avda. da Marina, 18 - 15001 A Coruña

email: educacion@coruna.es

web: www.edu.coruna.es

Tel.: 981 184 200

 
 

Os teus fillos e fillas poden disfrutar 

nas súas tardes co Programa 

Deporte no Centro.

Este é un programa integral de 

actividades físico-deportivas para 

o alumnado dos centros educativos 

públicos da cidade.

As propostas deportivas realizaránse 

en horario extraescolar nas propias 

instalacións dos centros.

Ademais destas propostas poderán 

realizarse outras de carácter 

especial coa idea de compartir 

aficions cos participantes doutros 

centros.

Estas actividades especiais  

poderán ser:

ENCONTROS LÚDICOS 
Son propostas de actividades 
psicomotrices para os escolares  
de Educación Infantil que 
participen nas escolas de Xogos  
e Xogos Rítmicos. 

ENCONTROS DEPORTIVOS 
Báseanse na realización de partidos 
para aqueles alumnos de Educación 
Primaria que participen nas escolas 
de Predeporte, multideporte, 
atletismo, tenis e fútbol sala.

EXHIBICIÓNS 
Para todos os participantes nas 
actividades que teñen base musical 
e/ou coreográfica programaranse 
exhibicións ou mostras nas que se 
amose todo o aprendido no curso.



A ratio mínima para formar grupo será de 10 (5)  
para centros de liña 1 e de 15 para centros 
de liña 2 ou superior 

 

Deporte no Centro.

 DEPORTE  
NO CENTRO 

PROGRAMA FICHA DE INSCRICIÓN 
CURSO 2016/17 

EDUCACIÓN INFANTIL

XOGOS

XOGOS RÍTMICOS

PREPATINAXE I (3)

XOGOS DE TABOLEIRO 

Preporte (1) 

RITMO

PREPATINAXE II (3)

PREXADREZ

Baloncesto I

Fútbol Sala I

Tenis I

Balonman I

Multideporte I (2)

Atletismo I

Ximnasia Artística I

Baile moderno I

Ximnasia rítmica I

Aerobic I

Patinaxe I (3)

Hockey I 
Xadrez I Xadrez II

XOGOS DE CAPOEIRA I A RITMO DE CAPOEIRA Capoeira I Capoeira II

Patinaxe II (3)

Hockey II 

Baloncesto II

Fútbol Sala II

Tenis II

Balonman II

Multideporte II (2)

Atletismo II

Ximnasia Artística II

Baile moderno II

Ximnasia rítmica II

Aerobic II

ESO, BACHERELATO  
E CICLO DE GRAO MEDIO  
E SUPERIOR

EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º e 2.º EP 3.º a 6.º EP

XOGOS TRADICIONAIS I XOGOS TRADICIONAIS II Deportes Alternativos I(4) Deportes Alternativos II (4)

  QUE É DEPORTE NO CENTRO?
É un programa integral de actividades 
físico-deportivas para o alumnado dos 

centros educativos públicos da cidade.  
As propostas deportivas realízanse en 
horario extraescolar, nas propias 

 instalacións dos centros.

  A QUEN VAI DESTINADO?
Alumnado de Educación Infantil, 1.º a 6. º 
de Primaria, ESO, Bacharelato e FP de 

Grado Medio e Superior. Poderán acollerse 

participantes da contorna do centro, aínda que 
non estean matriculados nel, sempre que sexa 
xustificada a sua participación e o Consello 
Escolar así  o aprobe.

CANDO TRANSCORRE?
Do 3 de outubro de 2016 ao 31 de maio de 2017. 
Este periodo poderase ampliar ata o 16 de xuño 
pola decisión do ANPA.

 

QUE ACTIVIDADES 
PODES ELEXIR?

COTA TRIMESTRAL (OUTUBRO A DECEMBRO)

20 € por cada actividade

16 € por cada actividade e fillo/a

14 € por cada actividade e fillo/a

12 € por cada actividade e fillo/a

  CAL É O HORARIO DO PROGRAMA?
_ De luns a venres, das 16.00 ás 18.00 h. 

   Sesións de dúas horas alternas á semana  

_ En actividades especiais ou competicións, este 

   horario pode verse incrementado nunha hora.

 

PRAZOS E LUGAR DE INSCRICIÓN
Do 5 ó 19 de setembro de 2016 para os CEIP 
e ata o 26 de setembro para os IES e CIFP

  

No local da Anpa de cada centro educativo. 
 

 

  Cotas de inscrición
 

As cotas de inscrición inclúen o transporte
necesario para o desenvolvemento das
actividades, así como un seguro de
accidentes para os participantes.     

FAMILIAS DE ...

1 fillo/a

2 fillos/as

3 fillos/as

Máis de 3 fillos/as

FAMILIAS DE ...

1 fillo/a

2 fillos/as

3 fillos/as

Máis de 3 fillos/as

COTA TRIMESTRAL (OUTUBRO A DECEMBRO)

13 € por cada actividade

10,40 € por cada actividade e fillo/a

9,10 € por cada actividade e fillo/a

7,80 € por cada actividade e fillo/a

COTAS DE DEPORTE NO CENTRO DE OUTUBRO A DECEMBRO DE 2016 

COTAS DE DEPORTE NO CENTRO  DE XANEIRO A XUÑO DE 2017 (6)

Centro educativo:                                                                                   

Nome e apelidos:

Data de nacemento:                                                          Curso e aula:

Enderezo:                                                                                C.P.:

Localidade:                                     Tel. 1:                              Tel. 2:  

E-mail:

DATOS DO PARTICIPANTE

O alumno/a:                                                                  aboa a cantidade de         € 

e quedou inscrito/a nas actividades físico/deportivas:

Actividade 1: 

Actividade 3:

Actividade 1: 

Actividade 3:

Nº de irmáns participantes: 

Só para patinaxe: indica se ten ao menos 2 anos de experiencia:     SI        NON

Nº de irmáns participantes: 

Cota a aboar: €

Don / Dona:                                           con NIF:                                               , como

pai, nai ou representante legal do alumno/a:

                                                             manifesta que non padece problemas de saúde 

que lle impidan a práctica de actividades físico/deportivas.

A Coruña,                  de                       do 201 Sinatura ou Selo da ANPA

Actividade 2: 

Actividade 4:

Actividade 2: 

Actividade 4:

ACTIVIDADES NAS QUE SE QUERE INSCRIBIR:

DEPORTE NO CENTRO - CURSO 2016/17

Consulta na 

ANPA do teu 

centro a oferta 

de actividades 
elexida

A elección da actividade deportiva polos 
escolares está condicionada á oferta que 
faga cada centro educativo, a través da 
ANPA ou a entidade que xestione as 
actividades, en función da disponibilidade 
das instalacións e dos intereses do 
alumnado na inscrición. 

Así mesmo, a formación dos grupos estará 
condicionada ao número de solicitantes e 
a diferencia de idades entre os mesmos.

(1) Predeporte: actividades orientadas ao desenvolvemento das bases psicomotrices, 
habilidades e destrezas que faciliten a práctica deportiva posterior.
(2) Multideporte:  incluirá diferentes prácticas deportivas, de forma estruturada 
e secuenciada durante o curso.
(3) Será obrigatorio o uso de proteccións (casco, pulseiras, cobadeiras e 
xeonlleiras) para os participantes que ainda non teñen 2 anos de a unha 
estrutura deportiva clásica.
(4) Poderán ter cabida aqueles deportes minoritarios coma o Dodgeball, 
Quidditch, Fútbol Gaélico, Ultimate, ...
(5) As solicitudes de menos de 15 participantes serán valoradas pola Federación 
de ANPAS.
(6) A partires de xaneiro de 2016, as cotas poderán ser actualizadas en función 
da subida do IPC correspondente ao ano anterior ou na cuantía que determine o 
Servizo Municipal de Educación.     

A Coruña,                  de                       do 201 (Sinatura)

Autorización de imaxe

Autorizo ao Servizo municipal de Educación e á 
Federación Provincial de ANPAS, como 
pai/nai/titor legal, a empregar e/ou publicar as 
imaxes nas que aparezan individualmente ou en 
grupo, que con carácter pedagóxico pódase 
realizar aos nenas/nenos nas diferentes activida-
des extraescolares. 

Co arreglo ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de protección de Daros de 
Carácter Personal (BOE 14/12/1999),  se lle informa que os seus datos personais serán incluídos 
no Ficheiro da Federación de APAs e da Concellería de Educación, Deportes e Xuventude, co fin 
de almacenar os seus datos. Respecto deles, poderá exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación e cancelación, nos termos previstos na citada lei, dirixíndose por escrito á 
Federación Provincial de Asociacions de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos de A 
Coruña, sito na rúa Orzán 21, CP 15003. A Coruña, e no Servizo Municipal de Educación sito na 
Avenida da Marina 18, CP 15001

(1) A BAIXA no Programa de Ocio Educativo deberá solicitarse na ANPA de cada centro   


