
              

        CEIP ATÍN CURSO 2020 -2021 
 
 

 

AULA MATINAL 

A aula matinal está enfocada a poder compatibilizar a vida laboral e familiar de todos os pais e 
nais. Nela realízanse diferentes tipos de xogos e talleres, como contacontos, bailes, 
manualidades, pintura, etc. 

Horario: De 07:30 a 09:30 
Días:  Mes completo:     35,00€ / 4 Días á semana:     29,00€ /3 Días á semana: 21,00€ / 2 Días á semana:14,00€ 

             1 Día á semana:   7,00    /    Esporádicos:  4,00€ 

 

NORMAS PARA O USUARIO DO SERVIZO MADRUGA 
A inscrición no servizo madruga implica a aceptación das presentes normas: 

• O importe das mensualidades será satisfeito mediante domiciliación bancaria do 1 ao 5 de cada mes. 

• 

 

 

 
• Para aviso de uso do servizo un día concreto ou similar rógase AVISAR cun día de antelación por correo electrónico: 

info@imaxina.net ou por whatsapp no número: 644 731 093. 

• 

 

• En caso de dous recibos devoltos continuos terase que realizar o pago trimestral da actividade  aboándoa 
directamente en conta. 

• Para poder impartir o servizo é necesario un mínimo de 8 alumnos/as. 

• Contaremos cun máximo de 15 prazas no servizo que serán asignadas por riguroso orde de 

inscripción.As inscripcións realizáranse a través do correo electrónico:info@imaxina.net             
enviando este folla de inscripción cuberta e firmada. 

 
 

 DATOS A CUMPLIMENTAR POLO/A SOLICITANTE: 
 

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A:………………………………………………………………………………………………………….. 
NOME E APELIDOS DO PAI/NAI/TITOR:……………………………………………………………………………………….. 

CURSO:………………………….…….. TELÉFONO1:………………….……………….TELÉFONO 2:……………………………………… 
E- MAIL:………………………………………………………………….. 

TITULAR DA CONTA:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorizo a Imaxina para cursar os recibos do servizo solicitados no IBAN abaixo indicado. 

 
                        

MENSUAL 
4 DÍAS A SEMANA 
3 DÍAS A SEMANA                                          
2 DÍAS A SEMANA 
1 DÍAS A SEMANA 

 
Declaro, coñecer e aceptar as condiciones de inscrición e pago do servizo: 

 

DATA: / / 2020 FIRMA NAI /PAI/TUTOR/A: ------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
Dacordo co establecido na L.Ou.P.D. (15/1999), Imaxina, infórmalle, que os datos persoais solicitados na folla de inscrición son necesarios e obrigatorios para atender correctamente a súa solicitude e 
que estes serán incorporados aos nosos ficheiros automatizados ou non coa finalidade de xestionar, manter e garantir o cumprimento das actividades extraescolares. 
Ademais informámoslle doutros tratamentos respecto dos seus datos de carácter persoal: 

 
De acordo á LSSI, Vd. consente o uso dos seus datos persoais coas finalidades de, remitirlle información de interese relacionada con formación e outras actividades extraescolares a través de e-mail, 

ou outros medios de comunicación como, correo postal, telefónico, sms unha vez terminada a actividade extraescolar. 
Ao longo das actividades extraescolares, Imaxina poderá realizar e obter imaxes/vídeos para o seu posterior uso na web: www.imaxina.net, catálogos, folletos ou outros medios publicitarios da 

empresa así como medios de comunicación ,prensa escrita/televisión. 
Vd. poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos pola Lexislación vixente mediante un escrito con copia do DNI a R / Montero rios nº32 3ªpta, 36.201 Vigo 
(Pontevedra). No caso de producirse algunha modificación dos seus datos, rogamos comuníquenolo debidamente por escrito coa finalidade de manter os seus datos actualizados 

 

FOLLA DE INSCRICIÓN   

BAIXAS OU MODIFICACIÓNS: A posible baixa ou cambio de tipo de inscrición dun alumno/a debe ser 
comunicada ANTES DO DÍA 20 do último mes que asistirá; esta comunicación poderá ser por whatsapp ou 
por e-mail nos datos abaixo indicados ( en ningún caso a través do coidador/a) . Non se atenderán peticións 
de devolución sen este requisito previo. 

DEVOLUCIÓNS: A devolución de recibos implica o pago do correspondente custe bancario que é de 5,50€. 

I M AX I N A - Servizos educativos e culturais : R/ Montero Ríos 32, 3ª Pta - 36201 Vigo 

T: 986 12 59 11 M: 644 731 093 

e- mail: info@imaxina.net web: www.imaxina.net Imaxina servizos educativos 

mailto:info@imaxina.net
http://www.imaxina.net/
mailto:info@imaxina.net
http://www.imaxina.net/

