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participantes. Ao mesmo tempo, establecerase 

facilitaralle a consecución de habilidades que, 

 

Actividades 

Extraescolares  

Introdución 

O Colexio Monterrey ten, como un dos seus 
obxectivos principais, fomentar o 

desenvolvemento integral do seu alumnado. Para 
iso, pon a disposición das familias un completo 

programa de actividades extraescolares. 

Esta formación complementaria, ademais de 
conseguir unha maior motivación da/o alumna/o 

para aproveitar as súas actitudes ao máximo, 

nun futuro, o axudarán a enfrontarse a un 
ambiente cada vez máis esixente. 

Porque cada persoa é diferente, adaptamos o 
proceso de aprendizaxe ás necesidades e 
capacidades de cada unha, realizando un 

seguimiento persoal de cada nena/o. 

Para que as diferentes actividades propostas se 
leven a cabo, requírese un número mínimo de 

tamén un número máximo para cada unha. 
A inscrición nas diferentes actividades poderase 

realizar dende o 12 ata o 23 de setembro de 
2022, a través da plataforma Cifra. 

 
Os alumnos deben levar o uniforme ás 

actividades extraescolares, exceptuando as 
actividades deportivas. Recoméndase o uso 

de mandilón nas actividades de Pequechef e 
Bright Minds. 
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PEQUECHEF 

Nesta actividade ensinaranse as ferramentas e 
guíarase os nosos pequenos chefs, para poder 
comezar a abrirse paso na cociña. 

 

Quen?: Primaria e Secundaria. 

Cando?: Luns de 16:00h - 17:00h.  

 

 
XADREZ 

O xadrez esixe unha gran concentración polo que 
o noso cerebro se ve sometido a unha actividade 
que axuda ao desenvolvemento mental do noso 
alumnado. 

 
Quen?: Infantil, Primaria e Secundaria. 

Cando?: Venres de 16:00h - 17:00h. 

 

 

PINTURA 

Esta actividade ofrece a todo o alumnado a 
oportunidade de fomentar as capacidades de 
observación visual e moita creatividade. 

 
Quen?: Infantil e Primaria. 

Cando?: Xoves de 16:00h - 17:00h. 

Actividades Artísticas e Culturais 
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Esta é a nova actividade de estimulación en 
desenvolvemento infantil, que fomenta o gusto por 
aprender intuitivamente, xogando mental e 
físicamente, estimulando, de xeito simultáneo 
múltiples intelixencias para desenvolver todo o 
potencial da/o nena/o. 

Actividade parcialmente en inglés, conta con 
material Lego Education® e emprega a 

psicomotricidade e a intelixencia emocional. 
Multimedia* 

 
Quen?:    Infantil 

Cando?: Xoves de 16:00h - 17:00h. 

 

 

 

 

 

Nesta actividade foméntase da forma máis 
divertida o uso da ciencia e a tecnoloxía. Tamén 
experimentan coa forza e o movemento, o 
equilibrio e a estabilidade mediante os recursos de 
LEGO® Education®, potenciando desta maneira a 
creatividade, a innovación, o emprendemento e a 
eficiencia. Multimedia* 

 
Quen?: Primaria  

Cando?: Martes de 16:00h - 17:00h.  

 

 

 

*Multimedia: contarán con dispositivos electrónicos ao dispor dos alumnos durante as clases 

Actividades STEM Multidisciplinares 
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PATINAXE 

A patinaxe é un deporte moi completo e 
importante no desenvolvemento do equilibrio e da 
coordinación. Ademais, favorece o oído musical e a 
expresión corporal. Non se recomenda patín en 
liña. 

 

Quen?:    Infantil e Primaria  

Cando?: Martes de 16:00h - 17:00h. 

 

SKATE 

A actividade extraescolar skate, serve para que 
os/as que xa o practican poidan perfeccionar as 
súas técnica cun profesional, ou ben, para os/as 
que non o probaron, teñan a oportunidade de 
facelo con toda a seguridade que necesitan. 

 
Quen?:    Primaria 

Cando?: Xoves de 16:00h-17:00h. 

 

 

 

 

 

 

BALONCESTO 

O baloncesto fomenta como deporte de equipo os 
valores da amizade, o respecto, a disciplina e o 
compañerismo, así como o desenvolvemento 
básico da condición física e o traballo en equipo. 

 

Quen?:    Infantil, e Primaria e Secundaria 

Cando?: Mércores de 16:00h - 17:00h. 

Actividades Deportivas 
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BAILE MODERNO 

O baile ten un papel fundamental no 
desenvolvemento da expresión e creatividade do 
nosso alumnado favorecendo o oído musical e 
desenvolvendo da linguaxe corporal. 

 
Quen?:    Infantil, Primaria e Secundaria 

Cando?: Venres de 16:00h - 17:00h. 

 

 

   

SURF 

O surf é un deporte que mestura adrenalina, 
contacto coa natureza e autosuperación. Inclúen 
transporte e todo o material necesario 
(neopreno, táboa, licra, seguro  e  accesorios).  
Máximo  6  alumn@s  por monitor, e existen 
diferentes niveis. 

 
Quen?:     Primaria e Secundaria 

Cando?: Xoves 16:00h-19:00h. 

  
 

 

 

 

 

TAEKWONDO 

O taekwondo ten como obxectivo a mellora da 
coordinación, resistencia, forza, flexibilidade, 
autodisciplina e o traballo en equipo. 

Quen?:      Primaria e Secundaria 

Cando?: Luns de 16:00h-17:00h 

 

Para que o exame de cinto teña recoñecemento oficial o/a neno/a 

debe estar federado (45€anuais). En caso contrario,  poderase 

realizar o exame sen problema, pero  non será oficial.

Actividades Deportivas 
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Calendario Actividades 

Información de interese 
Inscripcións, dende o 12 ata o 23 de setembro, en Cifra  

Contacto das actividades :   colegiomonterreyextraescolares@gmail.com 

 

 

ENGLISH FOR CAMBRIDGE EXAMS 

Co obxectivo de mellorar a práctica activa do 
inglés, tanto a nivel oral coma escrito, poñemos a 
disposición do alumnado o mellor profesorado 
especializado. Ademais, existe a posibilidade de 
que as/os alumnas/os máis avanzadas/os 
preparen e realicen o prestixioso exame 
Cambridge Young Learners (YLE), o KET, o PET e o 
First 

Quen?:    Primaria e Secundaria 

Cando?: Luns e mércores de 16:00h - 17:00h. 

 

 

 

FUN PLAY TIME 

Co obxectivo de mellorar a práctica activa do 
inglês, realizaránse dinámicas divertidas 
totalmente en inglés cun profesor nativo. 

Quen?: Infantil, Primaria  

Cando?: Luns, martes e mércores de 15:15h- 
16:00h. 

 

 

 

 

 

 HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES  

15:15 A 16:00 FUN PLAY TIME FUN PLAY TIME FUN PLAY TIME   

 
16:00 A 17:00 

ENGLISH ROBOTIX ENGLISH PINTURA XADREZ 

ENGLISH ESO PATINAXE ENGLISH ESO BRIGHT MINDS BAILE 

PEQUECHEF  BALONCESTO SKATE  

TAEKWONDO  

16:00 A 19:00  SURF  

 

 

Idiomas 
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Empresas Colaboradoras 
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