
 

 

 

SERVIZOS DE CENTRO 21-22 
Estimadas familias: 

A continuación, deixámosvos a información sobre os distintos servicios de centro para este 
curso: 

• COMEDOR 

• AULA MATINAL 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• TALLERES DE INFANTIL Y PRIMARIA 

A información sobre estes servizos, recollida neste documento, é para os meses de outubro 

de 2021 a maio de 2022. 

A inscrición para estes servizos realizarase a través do enlace facilitado no anuncio dos 

servizos ata o día 27 de setembro de 2021. 

A continuación, detallamos a información para cada un dos servizos. 

AULA MATINAL 
- O aula matinal funcionará de 08:00 a 09:15h para as etapas de infantil e primaria. 

- O aforo estará limitado á capacidade da aula.  

- Non haberá reserva de días soltos, debido á situación da COVID-19. 

- O acceso ao aula matinal será de 08:00 a 09:00h. Despois desa hora esperarase ata a 

entrada normal de cada etapa. 

- Para acceder ao aula matinal farase pola porta sur (saía da ESO ao seu patio, ver mapa). 

- O alumnado non pode entrar so no recinto do colexio, sendo preciso que un adulto da 

unidade familiar o acompañe ata a porta de acceso. 

- No caso de haber varias familias farase fila respectando a distancia de seguridade. 

- Esperarase na porta a que a persoa encargada da aula mida a temperatura do alumno/a. 

- Se o/a alumno/a presenta febre ou algúns dos síntomas do COVID-19, non poderá 

acceder ao aula matinal e regresará coa familia para casa e chamará ao seu médico 

pediatra. (recomendamos revisar o cuestionario enviado pola Xunta antes de vir ao 

colexio cada día). 

- Prezos do servizo: 

o Mes completo: 40€/mes  

o Días soltos: 3,5 €/día 

- Non se reducirá o prezo do mes completo salvo que, por causa xustificada, sexan máis 

os días que non se acudiu ao centro que os que si acudiuse. 

- Non se cobrará por días soltos máis do prezo do mes completo. 

- Para anular un día, é preciso avisar antes das 15:30h do día anterior. Pódese enviar un 

correo electrónico a recepcion@maristastui.org ou chamar ao teléfono do centro. 

- Criterios para a asignación de prazas, no caso de que as solicitudes superen o aforo da 

aula: 

o Terá prioridade o alumnado que precise o servicio maior número de días á 

semana. 

o Terán prioridade as familias con maior número de fillos/as que precisen do 

servizo. 
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COMEDOR 
- O servizo de comedor funcionará dende a saída de clase ao medio día ata as 16:00h. 

- O aforo estará limitado á capacidade do comedores, non pudendo facer quendas. 

- Non haberá reserva de días soltos, debido á situación da COVID-19.  

- Este ano non poderán limpar os dentes no colexio, polo que non é preciso útiles de aseo. 

- No caso de infantil é preciso o uso dun mandilón. 

- Prezos do servizo: 

o Mes completo: 118€/mes  

o Días soltos: 7,60 €/día 

- Condicións do servizo: 

o Descontaranse os días anulados de comedor a partir de 5 días do mes nos que 

non se utilizara o servizo. 

▪ De 5 a 9 días se descontan 30€ 

▪ De 10 a 14 días se descontan 45€ 

▪ A partir de 15 días, consultar segundo o caso. 

o A anulación sistemática de días de comedor durante dous ou máis meses sen 

xustificación por causa de forza maior, suporá a anulación do prezo mensual 

calculado polo uso de curso completo de outubro a maio, pasando a cobrarse 

por días soltos. O prezo de mes completo é calculado polo uso durante os meses 

de outubro a maio, por iso o prezo é sempre o mesmo con independencia dos 

días do mes que houbera servizo de comedor. 

o No caso do/a segundo/a fillo/a haberá unha redución de 4€/mes no prezo do 

servizo. 

o Nos meses de setembro e xuño cóbrase por días soltos. 

o O servizo inclúe o menú e o persoal de comedor que coida do alumnado. 

- Para anular un día, é preciso avisar antes das 15:30h do día anterior. Pódese enviar un 

correo electrónico a recepcion@maristastui.org ou chamar ao teléfono do centro. 

- Criterios para a asignación de prazas, no caso de que as solicitudes superen o aforo do 

servizo de comedor: 

1. Terá prioridade o alumnado que precise o servicio maior número de días á 

semana. 

2. Terá prioridade o alumnado que tamén precisa de servizos de tarde (talleres de 

infantil e primaria, ou actividades extraescolares). 

3. Terán prioridade as familias con maior número de fillos/as que precisen do 

servizo. 

- A recollida do alumnado será no entorno do pavillón ás 16:00h. As familias non 

poderán acceder ao mesmo, seguindo o protocolo COVID presentado ao principio do 

curso. 

- Nos meses de setembro e xuño non se da por suposto o uso do comedor, polo que é 

preciso a confirmación do uso do mesmo avisando con anterioridade á recepción do 

centro. 
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TALLERES DE INFANTIL E PRIMARIA 
- Trátase dun servicio gratuíto ofertado polo centro como medio de conciliación para as 

familias, dende que o centro ten xornada continua. 

- Os talleres impartiranse en dúas agrupacións:   

o Infantil, 1º y 2º E.P 

o 3º a 6º E.P. 

- Debido á situación da COVID-19 a oferta de talleres este ano reducirase a un servizo de 

atención para cada unha das agrupacións: 

o Infantil, 1º e 2º EP → Ludoteca. 

o 3º a 6º EP → Estudio vixiado. 

- O horario dos talleres é de 16:00 a 17:00h. 

- A entrada do alumnado será polo pavillón do colexio. 

- A recollida do alumnado será no entorno do pavillón ás 17:00h, pero as familias non 

poderán acceder ao mesmo, seguindo o protocolo COVID presentado ao principio do 

curso. 

- Para que un taller se leve a cabo, terá un mínimo de 5 alumnos/as e un máximo 15. 

- O profesorado responsable dos talleres levará un rexistro de las ausencias, notificando 

a recepción no caso de que falte algún alumno/a para que se poña en contacto coas 

familias, que deberán xustificar a ausencia. 

- A ausencia sistemática ao taller suporá a baixa no mesmo. 

- Para que a maior parte do alumnado podan desfrutar dos talleres, a adxudicación dos 

mesmos farase por orde de solicitude. 

- No caso de que a ludoteca non se leve a cabo por no cubrir o número mínimo de 

participantes, o alumnado inscrito será atendido polo profesor que xestiona o estudo 

vixiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Presentámoslles o programa de actividades extraescolares para o curso 2021/2022.   

As actividades extraescolares organízanse e xestiónanse polo colexio, que é quen 
suscribe o contrato  de servizos coas entidades encargadas de desenrolar a actividade. 
Calquera suxestión o queixa dirixirase por escrito a dirección 
(dirtui@maristascompostela.org). Tamén pode facelo ao “Responsable da actividade” 
(figura máis abaixo).   
 
NORMAS   

✓ As normas de conduta das actividades extraescolares rexeranse polas Normas 
de convivencia do Centro.  

✓ Todo alumno/a que non poda asistir á súa actividade deberá notificalo e, se é 
posible, con antelación. Se de forma ocasional o/a alumno/a debe saír antes 
da hora, comunicarano mediante unha nota asinada polos seus pais ou titores.  

✓ Os nenos de Educación Infantil que realicen extraescolares serán recollidos nas 
súas aulas polo profesor da actividade e, ao rematar a actividade, entregaranos 
ós seus pais ou persoa autorizada no patio. Os de primaria poderán acudir sós.  

✓ Os monitores de actividades extraescolares NON SON RESPONSABLES dos 
obxectos persoais perdidos ou esquecidos.    

✓ A BAIXA dun alumno nunha Actividade Extraescolar deberá comunicarse 10 
días antes da finalización do mes previo ao que se desexa abandonar a 
actividade. Notificarase por escrito, en man ou vía e-mail, á Dirección do 
Colexio  dirtui@maristascompostela.org    

✓ As inscricións nas Actividades Extraescolares son por meses completos. As 
empresas encargadas das mesmas están autorizadas a cobrar os recibos 
correspondentes na 1ª semana de cada mes. Non se realizarán recibos 
proporcionais a días inferiores a un mes.  

✓ Se o grupo supera o limite de alumnos, a preferencia a marcará a orden de 
inscrición.   

✓ A aceptación destas normas de funcionamento é condición necesaria para a 
realización das     actividades extraescolares e deberá marcarse dita casilla na 
folla de inscrición.  

 

ORGANIZACIÓN  
  

✓ Prazo de inscrición: Finaliza o 27 de Setembro de 2021.  
✓ Proceso de inscrición:  

➢ Para as actividades de EXODEGA, realizarase a través da súa web 
(facilitarémos o enlace e o código de centro para que podades 
anotarvos). Encherase un formulario por cada alumno/a.  

➢ Para o resto de actividades enviarase un formulario a través do portal 
de comunicación para notificar o listado de preinscritos aos 
responsables das actividades 

✓  Cada membro familiar poderase inscribir en tantas actividades como desexe 
sempre e cando os horarios sexan compatibles.  A actividade que non alcance 
un número mínimo de participantes (indícase en cada actividade) non se 
realizará.  



 

 

 
 

O centro publicará o día 30 de setembro na plataforma de comunicación do centro 

as actividades que contan cun nº suficiente de participantes. Os alumnos, cuxas 

actividades non alcancen o número mínimo de inscricións, poderán cambiarse a 

outra das elixidas na 1ª semana de outubro. Para a actividade de inglés, todos os 

grupos que se constitúan -en base ao nivel de inglés- terán a sesión de inglés neses 

mesmos días. Para calquera dúbida diríxase á dirección do Centro: 986 60 70 25 ou 

dirtui@maristascompostela.org   

✓ Duración das actividades: Inícianse o 1 de outubro de 2021 e rematan o 31 de 
maio de 2022 seguindo o calendario escolar do Centro.   

✓ Forma de pago: O importe correspondente facturarase na 1ª semana de cada 
mes mediante cargo na conta. No caso de recibos devoltos, estes serán 
abonados, ben mediante nova remisión ao cobro ou ben en efectivo, xunto cos 
gastos que orixine dita devolución.  

 

A oferta de actividades extraescolares para o presente curso é a seguinte: 
 
 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 

16:00 a 
17:00h 

Robótica 
(Primaria) 

16:00 a 17:30h 

Inglés coloquial 
(5º EI a 6º EP) 

Balonmán 
(Primaria) 

Inglés coloquial 
(5º EI a 6º EP) 

Patinaxe 
(Primaria) 

Tuifutsal 
(5º y 6º EI) 

Niños y niñas 

Kids Ábacus 
(Primaria) 

Tuifutsal 
(5º y 6º EI) 

Niños y niñas 
Bright Minds 

(Infantil) 

17:00 a 
18:30h 

Tuifutsal 
3º a 6º EP niñas 
3º y 4º EP niños 

Tuifutsal 
1º y 2º EP niños 
5º y 6º EP niños 

Tuifutsal 
3º a 6º EP niñas 
3º y 4º EP niños 

Tuifutsal 
1º y 2º EP niños 
5º y 6º EP niños 

 

Infento Garaje 
(Secundaria) 

 
 
 

A dirección do centro 
Roberto Díez Sancho 

 

 

Descripción de las actividades en las siguientes páginas 

 

 



 

 

 

Inglés coloquial 
  

Os grupos faranse por nivel do alumnado, no pola súa idade, e trimestralmente 

revisaranse estes grupos. Ademais existe a posibilidade de que os alumnos máis 

avanzados preparen e realicen o prestixioso exame Cambridge Young Learners 

(YLE), el KET o el PET. (Más información en http://www.cambridgeesol.org).  
  

Quen:   Infantil e Primaria.     

Cando: martes e xoves de  16.00-17.00h  

Grupo:   nº mínimo 6 alumnos. Formaranse os grupos atendendo ao nivel, non á 

idade.  

Responsable:  Manuel Feijoó    645 820 009   exodega@gmail.com   

Importe:   35 €/ mes  
 

 

 

 

LEGO-ROBOTIX  
   

LEGO-Education lanzou no sur de Europa ROBOTIX, un proxecto pioneiro de 

formación extraescolar para o desenrolo de habilidades e competencias para o 

século XXI: creatividade, innovación, emprendimento, comunicación, traballo 

en equipo e fomento de autoconfianza. 

Na extraescolar ROBOTIX utilizanse varios materiais co fin de construir e aprender 

sobre as máquinas e os mecanismos, a desenrolar a comunicación, a reflexión e 

crear divertidos robots con LEGO WeDo 2.0.  

Mentras los alumnos divirtense coa construcción, o Facilitador de Lego plantexa aos 

nenos/as unha serie de retos que lles permitan entender e aplicar conceptos de 

tecnoloxía e montaxe (poleas, engranaxes, trinquetes, etc.) sobre robótica de una 

maneira fácil e entretida.   

Aprenderán a controlar o movimento do robot utilizando motores, sensores e 

unidades programables de control. Unha vez xa controlen o robot, se lles 

presentarán desafíos nos cales se desenrolarán unha serie de retos co obxectivo 

de provocar o protagonismo de cada un como axente d seu proceso de aprendizaxe 

e desenrolo. Sempre nun contexto de interacción grupal.  

Quen: alumnado de primaria.  
Cando: Os luns de 16.00-17.30h  
Responsable:  Manuel Feijoó    645 820 009   exodega@gmail.com  
Importe:   35 €/ mes  
 

 

http://www.cambridgeesol.org/
http://www.cambridgeesol.org/


 

 

 

 

 

 

Kisd abacus 
O programa KIDS ABACUS emprega o ábaco como instrumento de cálculo, 

combinando diferentes actividades e xogos realizados en clase, que permiten 

potenciar o desenrolo do hemisferio dereito do cerebro, onde residen as 

capacidades de memoria visual, concentración, atención e creatividade.. 

Quen:   alumnado de primaria.     

Cando: mércores de 16.00-17.00h  

Responsable:  Manuel Feijoó    645 820 009   exodega@gmail.com   

Importe:   19 €/ mes + 10€ material primer mes. 

 

 

 

Bright Minds  
Esta é a nova actividade de estimulación en desenvolvemento infantil que fomenta 

o gusto por aprender intuitivamente xogando tanto mental como fisicamente, 

estimulando simultaneamente múltiples intelixencias para desenvolver o potencial 

do nen@. (Actividade parcialmente en inglés, conta con material Lego Education® 

e emprégase a psicomotricidade e a intelixencia emocional). 

Sin olvidar la dimensión LÚDICA del aprender 

Quen:   alumnado de infantil.     

Cando: mércores de 16.00-17.00h  

Responsable:  Manuel Feijoó    645 820 009   exodega@gmail.com   

Importe:   19 €/ mes 

 

 

 

 

 

Patinaxe 
A patinaxe é un deporte moi completo e fundamental no desenvolvemento do 

equilibrio e da coordinación. Ademais favorece o oído musical e a expresión 

corporal. 

Quen: alumnado de primaria. 

Cando:  venres de 16:00h-17:00h.  

Importe: 17€/mes. 

Responsable:  Manuel Feijoó    645 820 009   exodega@gmail.com  

 

 



 

 

 

 

 

Inferno Garage 
Nesta actividade foméntase a construción de vehículos eléctricos dunha forma 

divertida, traballando cos últimos avances de construción mecánica da marca 

Infento, fomentando desta maneira a creatividade e a innovación. Unha vez 

construído poderán montalo e gozalo. Ao longo da actividade construiranse 

diferentes modelos,finalizando cun coche eléctrico monopraza que servirá para 

competir. 

Esperta a creatividade e o descubrimento da 

enxeñería, inspirador para estudantes de todas 

as idades e xéneros. Failles entusiastas da 

metodoloxía STEAM Aprendizaxe autónomo 

gracias ás detalladas instrucións. Educa aos 

estudantes nas habilidades necesarias para o 

século XXI. Tecnoloxía, enxeñería e moitas 

oportunidades e retos de aprendizaxe. 

Quen:   alumnado de secundaria.     

Cando: mércores de 17.00-18.30h  

Responsable:  Manuel Feijoó    645 820 009   exodega@gmail.com   

Importe:   40€/mes 
 

 

 

Balonmán  
 

Dende o CB Tui se oferta a actividade co obxectivo de 

introducir aos nenos/as na esencia deste deporte. 

Achegamento dos alumnos a parte teórica das regras de 

xogo e a disfrutar e familiarizarse con este deporte.  

O Club balonmano de Tui é unha entidade sen ánimo de lucro que permite aos 

habitantes de Tui e arredores disfrutar do seu deporte favorito, o balonmano.  

Se fundó no ano 2000 en Tui, unha poboación duns 16.000 habitantes, fronteriza 

con Portugal, o que permite organizar actividades conxuntas co país veciño.  

 

Quen: alumnado de primaria 

Cando:  mércores de 16:00h-17:00h. 

Importe: gratuito. 

Responsable:  María Fernández (exalumna do noso centro) 677380222 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tuifutsal  
 
Actividade de fútbol sala cos seguintes obxectivos: 
 

➢ Valorar e desfrutar do fútbol sala como unha alternativa de ocio sa, lúdica, 
divertida e repleta de valores socializadores. 

➢ Valorar o fútbol sala como unha actividade deportiva na que non hai barreras 
nin estereotipos de tipo sexual. É un deporte para menos e nenas. 

➢ Establecer vínculos fluídos de relación cos iguales, respondendo aos 
sentimentos de afecto, respectando a diversidade e desenvolvendo actitudes 
de axuda e cooperación. 

➢ Fomentar e valorar positivamente o traballo en equipo, compartir e cooperar. 

➢ Usar o deporte para favorecer a aceptación dun mesmo, a descarga de 
conflitos emocionais, o respecto aos demais e ás normas. 

 
Quen:   5º Infantil a 6º Primaria.    
  

Cando: ver horarios por cursos na táboa 

 

Horario Luns Martes Mércores Xoves 

16:00 a 
17:00h 

 
(5º y 6º EI) 

Niños y niñas 
 

(5º y 6º EI) 
Niños y niñas 

17:00 a 
18:30h 

3º a 6º EP niñas 
3º y 4º EP niños 

1º y 2º EP niños 
5º y 6º EP niños 

3º a 6º EP niñas 
3º y 4º EP niños 

1º y 2º EP niños 
5º y 6º EP niños 

      

       Importe:   15 €/ mes  

 

       Responsable:  Tuifutsal    628006383   www.tuifutsal.es 
 
 
No caso de non haber suficiente alumnado no centro, o club ofrece a posibilidade de acudir a actividade 
noutros pavillóns. Se fora o caso, comunicaremos a información. 

 
 
Máis información sobre as categorías na seguinte páxina. 
 
 



 

 

 
 


