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Estimadas familias: 

Informámosvos de que as actividades extraescolares rematarán o vindeiro 31 de maio. 

Para as tardes do mes de xuño e en resposta á demanda das familias para poder conciliar a vida 
familiar e laboral, a Federación Provincial de ANPAS de A Coruña volve a ofrecer o programa 
CÓXEGAS, xa levado a cabo no noso centro en anos anteriores. 

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 

Do 1 ao 22 de XUÑO de 2022. 

HORARIO: 

De luns a venres, de 16.00h a 17.00 ou de 16.00 a 18.00 h, segundo demanda.  

Nesta ocasión poderedes elexir un dos dous horarios anteriores e, ademáis, os días da semana 
en que estades interesados en que os vosos fillos e fillas asistan.  

PREZO/CUSTO: 

15 Euros por participante (ademáis de 4 euros en concepto de seguro de accidentes para os 
escolares que non fosen participantes dalgunha das actividades xestionadas pola Federación ao 
longo do curso, polo tanto, os alumnos que xa estean apuntados nas actividades extraescolares 
non terán que aboar os 4 euros do seguro). O precio de 15 euros é fixo, independentemente 
do horario e do número de días en que se asista. 

PRAZOS E LUGAR DE INSCRICIÓN: 

Do 3 ao 9 de MAIO ambos inclusive.  

Inscrición on-line na seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones 

Haberá que cubrir os datos solicitados e indicar o horario e os días elexidos da semana para 
asistir. Posteriormente, a Federación de ANPAS comunicaravos na vosa dirección de correo 
electrónico os días e horario concretos de realización do programa Cóxegas.  

 Estarán exentos do pago DA COTA DO PROGRAMA os beneficiarios de beca comedor. 
Deberán indicar o código de asento da solicitude. 
 

 Os alumnos que asistan ao comedor enlazarán directamente coas actividades da tarde 
de Cóxegas. Unha vez finalicen a súa comida, permanecerán cos monitores do comedor 
ata as 16h, momento no que pasarán a cargo dos monitores de Cóxegas. 

No blog da ANPA (www.anpaotrisquel.es) publicamos tamén o programa de CÓXEGAS que nos 
envía a Federación onde tedes máis información, (o folleto refírese ao curso 2021/2022).    

Saúdos. 

ANPA O Trisquel 


