CONCELLO DE ARTEIXO
ÁREA DE BENESTAR COMUNITARIO
CONCELLARÍA DE RELACIÓNS COA COMUNIDADE EDUCATIVA
educacion@arteixo.org

CONCELLARÍA DE DEPORTES
deportes@arteixo.org

INSCRICIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017 / 2018 CEIP PONTE DOS BROZOS
Prazo
 Do 1 ao 30 de setembro (de quedaren prazas libres, seguirán facéndose inscricións ao longo do
curso)
Comezo das actividades
 Primeiro día lectivo do curso para o alumnado que teña formalizada a inscrición.
Inscricións
 Actividades deportivas: Servizo Municipal de Deportes (Complexo Deportivo Municipal de
Arteixo) de luns a venres de 09.00 a 14.00 h. Teléfono: 981659172
 Actividades educativas: Departamento de Relacións coa Comunidade Educativa (Av dos Bosques
16),de luns a venres de 09.00 a 14.00 h. Teléfono: 981659143.
 Unha vez comece o curso poderanse facer en horario de 16.00 a 18.00 h nos propios centros
escolares.
Número de prazas: Limitadas. Precísase un número mínimo de participantes para levar a cabo a actividade
(Educativas: 5 participantes / Deportivas: 10 participantes).
Servizos complementarios
 Ocioteca: só para o alumnado que empregue regularmente o servizo de comedor ou transporte
escolar e asista a algunha actividade extraescolar o día no que solicita a inscrición na ocioteca. É
obrigatorio facer unha inscrición previa.
Prezo Público e forma de pago: determinado pola ordenanza fiscal número 34 ou normativa que a substitúa.
O prezo público pode ser obxecto de redución segundo as circunstancias socioeconómicas da unidade familiar.
Formas de pago:
 Abonar o importe total nun só pago: xunto coa inscrición
 Abonar en dous prazos (cando o prezo a aboar por alumno sexa superior a 50 €)
 Xunto coa inscrición: 50 %
 1-20 febreiro: 50%
A baixa na actividade ao longo do curso non exime do pago do segundo prazo
Importante: en aplicación das normativas dos centros, queda terminantemente prohibida a permanencia no recinto
escolar das persoas acompañantes do alumnado que asiste á actividade.
Actividades extraescolares deportivas
HORARIO
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

LUNS
Patinaxe en liña
(Infantil e Primaria)
Futbiño
(1º-6º)
Xogos Psicomotrices
(Infantil)
Predeporte
(Primaria)

MARTES
Patinaxe
(Infantil)
Patinaxe
(Primaria)
Baloncesto
(1º-6º)

16.00 - 17.00

Ximnasia Deportiva
(Infantil e primaria)

17.00 - 18.00

Kung Fu
(Infantil e Primaria)

MÉRCORES
Tenis
(1º-6º)
Futbiño
(1º-6º)
Xogos Psicomotrices
(Infantil)
Predeporte
(Primaria)
Judo 1
Infantil, 1º primaria e
novos alumnos de 2º de
primaria
Judo 2
2º - 6º de primaria

XOVES
Patinaxe
(Infantil)
Patinaxe
(Primaria)
Baloncesto
(1º-6º)

VENRES
Tenis
(1º-6º)
Patinaxe en liña
(Infantil e Primaria)

Ximnasia Deportiva
(Infantil e primaria)

Judo 1
Infantil, 1º primaria
e novos alumnos de
2º de primaria

Kung Fu
(Infantil e Primaria)

Judo 2
2º - 6º de primaria

Actividades extraescolares educativas
HORARIO

16:00 -17:00

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

Técnicas de estudo
(inclúe ábaco)
3º- 6º EP

Informática
(inclúe robótica)
1º 2º EP

Investigamos
EI e 1º2º EP

Idioma estranxeiro
1º - 4º EP

Baile galego
(Infantil e primaria)
Teatro EI 1º EP

Cociña divertida
EI

Teatro
EI 1º EP

Baile moderno
EI

Pandeireta
(Infantil e primaria)

Cociña divertida
EP

VENRES
Música
EI 1º 2º EP
Instrumento- Guitarra

3º a 6º EP
Novas tecnoloxías
Informática/robótica

EP
Artesanía/
Manualidades

2º - 6º EP

17:00-18:00
Oratoria

5º - 6º EP

Teatro
2º - 6º EP
Teatro
2º- º6º EP
Idioma estranxeiro
EI
Baile moderno
1º - 3º EP

Xadrez
2º - 6º EP
Baile moderno
( 4º 5º 6º EP)
Xogando
EI / 1º 2º EP

CONCELLO DE ARTEIXO
ÁREA DE BENESTAR COMUNITARIO
CONCELLARÍA DE RELACIÓNS COA COMUNIDADE EDUCATIVA
educacion@arteixo.org

CONCELLARÍA DE DEPORTES
deportes@arteixo.org

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2017 / 2018
APELIDO 1
NOME

APELIDO 2
HOME
MULLER

D.N.I.

DATA DE NACEMENTO:

CENTRO ESCOLAR

CURSO:

CONCELLO

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1

MÓBIL

INDIQUE SE PADECE MINUSVALÍA, ALERXIAS, ETC:
TIPO:
Nome e Apelidos do pai/nai ou titor/a legal

GRAO:
D.N.I./N.I.E

Solicita a inscrición na seguintes actividades extraescolares:
1ª
2ª
3ª
4ª

5ª
6ª
7ª
8ª

Solicita a inscrición na ocioteca nos seguintes horarios:
HORARIO
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Bases e requisitos:
1. Haberá que inscribirse obrigatoriamente no Servizos Municipais de Deportes ou Educación en función da tipoloxía das
actividades antes de aboar a prezo público na entidade bancaria ou telematicamente a través da web municipal. A
continuación deberá entregar o comprobante de pago nas oficinas do Servizos de Deportes e Educación en horario de luns a
venres de 09.00 a 14.00 h.
2. A persoa asinante declara ser certos os datos achegados. No caso de que o Concello detecte falsidade en devanditos datos, o
alumno causará baixa automaticamente, sen dereito a devolución das taxas públicas aboadas.
3. De conformidade co disposto no artigo 5.1. da LOPD 15/1999 do 13 de decembro, os datos persoais facilitados serán
incorporados a un ficheiro de titularidade pública, do que é responsable o Concello de Arteixo, coa finalidade de aplicalos
ás actividades relacionadas coas súas competencias según se especifica no Regulamento municipal de protección de datos
de carácter persoal. En relación cos seus datos persoais, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición nos termos previstos na LOPD 15/199 e no RD 1720/2007, dirixíndose ó Concello de Arteixo. Os datos
facilitados poderán ser comunicados a terceiros dentro dos fins directamente relacionados que poden ser consultados na
disposición de creación do Ficheiro
4. O Concello de Arteixo, resérvase o dereito a efectuar as modificacións das instalacións, horarios, profesorado, cambios de
grupo, etc. que se consideren necesarias.
5. O/a alumno/a, e no seu caso o seu titor/a fai constar que non padece ningunha enfermidade que lle incapacite para a prática
da actividade deportiva ou educativa, tendo realizado o oportuno recoñecemento médico.
6. A persoa asinante é coñecedora da obriga de non permanecer nas instalacións do centro no horario de desenvolvemento das
actividades extraescolares.
7. O/A Titor/a autoriza a publicación en diversos medios (TV, xornais , Internet,…) o traballo desenvolvido nestes obradoiros
(fotos, dinámicas, publicacións,…) SI ___ NON ___
8. As persoas autorizadas a recoller o/a menor son:
Nome ____________________________________________________________ DNI____________________
Nome ____________________________________________________________ DNI____________________

Asdo. …………………………………………………….. Arteixo, …. de …………………… de 201.....

