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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES



ACTIVIDADES CULTURAIS

SETEMBRO 2018

-Arrancamos coas actividades culturais da ANPA o 26 de setembro co  ESPECTÁCULO DE CIRCO 
OUT OF THE BLÙ a cargo de FRA MARTÓ. MALABARES E CLOWN para todas as crianzas de 
Infantil dentro do seu horario lectivo.



NOVEMBRO 2018

-Seguimos coa programación cultural en Infantil, dada a boa sintonía co profesorado á hora de 
programar. O 26 de novembro, Vero Rinlo e Sonsoles Penadique realizaron varias sesións do 
seu espectáculo Leite, música e contos!



DECEMBRO 2018

-Obradoiros de fotografía, igualdade e patrimonio, impartidos por Mariola Mourelo de 
Fotoeduca. Neles participaron o alumnado de 4º e 6º de Primaria, en horario lectivo, o 12 e 13 de
decembro. A actividade complementouse cunha charla sobre a mesma temática para toda a 
comunidade educativa impartida en horario de tarde na biblioteca do colexio.



-Obradoiro para as familias “O xogo flial”:  Merenda-conversa levada a cabo o 20 de 
decembro na que Fátima Bermejo nos conduciu nunha refexión activa sobre a comunicación 
afectiva entre persoas adultas e crianzas, e sobre o signifcativo papel do xogo para a creación 
de vínculos seguros.



-PATIO EN REFORMAS

Desde o inicio deste curso, a ANPA FONTELA empezou a traballar ao redor dunha posible 
reforma dos patios do noso colexio, principalmente do exterior e do cuberto da área de Primaria, 
os que, ao noso ver, precisan dunha intervención urxente. Debemos construír un espazo onde se 
fomente a convivencia, a inclusión e a igualdade.

Trátase dun proxecto a medio prazo que arrancamos a nivel práctico en decembro de 2018, 
cando realizamos unha enquisa entre toda a comunidade educativa (pais, nais, profesorado e 
PAS). A participación das familias foi moi alta -recollimos 125 formularios-e reveladora: case o 
90% amosan na enquisa a súa insatisfacción, porque cren que o patio actual non cobre as 
necesidades da súa crianza.

En xaneiro de 2019, leváronse a cabo unha serie de obradoiro con todo o alumnado de Primaria, 
onde elxs mesmxs refexionaron sobre as eivas actuais do seu espazo de recreo e como lles 
gustaría que fose.

En datas posteriores, realizáronse charlas-obradoiro tanto para o profesorado como para as 
familias onde se lles trasladaron ademais as conclusións deste estudo, que poden consultarse na
páxina web da ANPA Fontela: 

https://anpafontela.fles.wordpress.com/2019/02/conclusion_patio-en-reformas_v4.pdf

https://anpafontela.files.wordpress.com/2019/02/conclusion_patio-en-reformas_v4.pdf


-PROGRAMA MELIBEA: Educación Afectivo-sexual das nosas crianzas

Durante este curso, adherímonos ao programa Melibea, organizado dende o Departamento de 
Educación e Cidadanía do Concello de Santiago. Grazas ao interese das familias do centro, 
impartíronse 4 sesións no noso centro, en horario de tarde, sobre a educación sexual das 
crianzas. Tiveron lugar na biblioteca do colexio os días 21 de marzo, 25 de abril, 23 de maio e 13 
de xuño.



ABRIL 2019

-LABORATORIO DA AUGA: O mércores día 3 de abril as crianzas de Infantil participaron nun 
obradoiro científco organizado pola ANPA FONTELA e que tivo como temática principal a auga e
no que se desenvolveron diferentes experimentos.

As crianzas observaron o ciclo da auga, aprendendo cales son as súas propiedades e os estados
nos que pode atoparse na natureza. Ademais, experimentaron con fenómenos como a 
capilaridade, a solubilidade ou a fotabilidade e, a través dun microscopio, pudieron comprobar 
canta vida se agocha nunha soa pinga de auga. 

E, por descontado... tamén houbo tempo para o xogo con pompas de xabón, circuitos de auga 
ou puzzles.



-8 DE ABRIL: DÍA DO POBO XITANO 

Dada a importancia da comunidade xitana no noso centro, este curso decidimos celebrar o 8 de 
abril, declarado Día Internacional do Pobo Xitano. Por un lado, programamos a proxección e 
posterior debate da curtametraxe “Marcando la diferencia”, protagonizada por mulleres 
xitanas do barrio das Fontiñas, moitas delas nais do noso cole. Nesta actividade participou o 
alumnado de 3º, 4º e 5º de Primaria, ademais dunha representante da Fundación Secretariado 
Gitano. 

Tamén programamos, en horario lectivo, unha actuación de música famenca, “Tacón Gitano”. 
Fixeron un primeiro pase para o alumnado de Infantil e outro posterior para o de Primaria, ao que 
estaban convidadas as familias.



-25º ANIVERSARIO DO CEIP DAS FONTIÑAS

Neste curso 2018-19, o CEIP das Fontiñas cumpriu 25 anos dende que abriu as súas portas. A 
Anpa Fontela integrouse e traballou nunha comisión creada específcamente para a ocasión, en 
que participaron familias e equipo docente. Financiamos e organizamos parte desta 
programación, alén de colaborar en todas as iniciativas propostas pola dirección.



MAIO 2019

-EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO: “A ROMARIA DAS PEDRAS” 

Como cada ano, ao fnalizar o curso, esta asociación de familias organiza unha excursión para 
compartir experiencias, xogos e xantares. Este ano propuxémosnos coñecer a arte rupestre da 
nosa prehistoria recente nun lugar moi próximo a Santiago de Compostela, a Devesa da Rula, no
lugar da Portela de Villestro onde, nos últimos anos, se atopou un interesante conxunto de 
petróglifos da Idade do Bronce. Para levala a cabo contamos colaboración da Asociación 
Cultural Colectivo A Rula que nos organizou as visitas guiadas ao xacemento arqueolóxico e 
desenvolveu unha serie de obradoiros para amosarnos como realizaban eses gravados nas 
duras rochas e como facían o lume.

Para rematar esta xornada festiva e cultural, trasladámonos á área recreativa da praia fuvial de 
Tapia, onde xantamos e gozamos cunha sesión de contacontos, “O eco das Pedras”, a cargo de
da narradora e actriz Raquel Queizás.



-TOD@S PINTAMOS!

Conectado coa nosa idea de reformar o patio de Primaria, convocamos as familias en diversas 
xornadas (23 de maio, 11 e 13 de xuño) para a realización dun mural e de diversos xogos de chan
no espazo de recreo de Primaria, unha actividade que queremos que teña continuidade no futuro 
dado o seu éxito e os benefcios que reporta para o alumnado.



XUÑO 2019

-FESTA FIN DE CURSO: 14 DE XUÑO

Merenda, exhibición de actividades extraescolares (capoeira, danza galega + pandeireta, Iudo, 
Hockey patíns, deportes raqueta, inglés e patinaxe) e música a cargo do artista Xoán Curiel.


