CONCELLO DE ARTEIXO
CONCELLARÍA DE RELACIÓNS COA COMUNIDADE EDUCATIVA
ÁREA DE BENESTAR COMUNITARIO
Av.dos Bosques, 16, baixo

Telf.: 981 647 294

15142 ARTEIXO (A Coruña)

Email: educacion@arteixo.org

INSCRICIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NA EEI BARRIONOVO CURSO
2017-2018
CONCILIA PEQUECHOS
Na Escola de Educación Infantil de Barrionovo vaise levar a cabo a actividade “Concilia pequechos”.
A través dela desenvolveranse conceptos básicos agrupados nunha proposta que se executará ao longo
do curso cunha distribución trimestral. Levaranse a cabo actividades específicas cos seguintes
contidos:
PRIMEIRO
TRIMESTRE
XOGAMOS
Técnicas de
psicomotricidade a
través de xogos

SEGUNDO
TERCEIRO
TRIMESTRE
TRIMESTRE
CANTAMOS
FALAMOS
Técnicas básicas de
Conceptos de idioma
educación musical,
estranxeiro (inglés) para
familiarización con
a adquisición de
instrumentos musicais e vocablos adaptados ao
cancións infantís
nivel dos participantes

Número mínimo de inscritos para poñer en marcha a actividade: 15
Horario da actividade: Xoves de 17:00 a 18:00 h
O alumnado de Barrionovo tamén pode asistir ás actividades extraescolares que se organizan no
Centro de Educación Infantil e Primaria Galán (consultar oferta en www.arteixo.org ou nos
departamentos de Educación e Deportes).
Para inscribirse na actividade Concilia Pequechos deben cubrir a ficha que está ao dorso e presentala
na Concellaría de Relacións coa Comunidade Educativa.
Prazo de inscrición: entre o 1 e o 30 de setembro
Lugar: Concellaría de Relacións coa Comunidade Educativa
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SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR CONCILIA
PEQUECHOS 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____________________________
GRAO:
Nome e Apelidos do pai/nai ou titor/a legal
D.N.I.
Solicita a inscrición na actividade extraescolar CONCILIA PEQUECHOS (BARRIONOVO)
Bases e requisitos:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Haberá que inscribirse obrigatoriamente no Servizo Municipal de Educación 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 Servizo de Educación en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 h.
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.
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
O Concello de Arteixo, resérvase o dereito a efectuar as modificacións das instalacións, horarios, profesorado, cambios de
grupo, etc. que se consideren necesarias.
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.
A persoa asinante é coñecedora da obriga de non permanecer nas instalacións do centro no horario de desenvolvemento das
actividades extraescolares.
O/A Titor/a autoriza a publicación en diversos medios (TV, xornais , Internet,…) o traballo desenvolvido nestes obradoiros
(fotos, dinámicas, publicacións,…) SI ___ NON ___
As persoas autorizadas a recoller o/a menor son:

Nome ____________________________________________________________ DNI____________________
Nome ____________________________________________________________ DNI____________________

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

