
 
    ASOCIACIÓN DE PAIS  E NAIS DE ALUMNOS A LAGOA 

Rúa da Escola, s/n 
36450  SALVATERRA  DE MIÑO (PONTEVEDRA) 

TELÉFONO: 656 160 800 – 672 49 52 05 
actividadesanpaalagoa@gmail.com 

 

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016/2017 

DATOS DO ALUMNO 

 

Apelidos _________________________________________ Nome_______________________________ 
Data de nacemento __/__/____         Curso escolar que realizará (2016/17) _________________________ 
Rúa __________________________________ Nº ________ Piso________ Porta ___________________ 
Poboación _________________________________ Código Postal _______________________________ 
Nome e apelidos dos pais ou titores ________________________________________________________ 
Teléfono/s fixo/s ________________________ Teléfono/s móbil/es ______________________________ 
Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES NAS QUE SE INSCRIBE 

Actividade Días da semana Horario 

   

   

   

   

 
OUTRAS ACTIVIDADES QUE ME PODEN INTERESAR DE NON REALIZARSE ALGUNHA DAS ELEXIDAS 

Actividade Días da semana Horario 

   

   

 
TODOLOS ALUMNOS TERÁN QUE ENVIAR A FICHA COMPLETA a: actividadesanpaalagoa@gmail.com  OU NO BUZÓN DO ANPA 

AÍNDA QUE XA REALIZARAN A ACTIVIDADE O ANO ANTERIOR, NON PUIDENDO COMEZAR A ACTIVIDADE  SER TER A FICHA 
ACTUALIZADA. AS ACTIVIDADES COMEZARÁN A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO. 

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN O 23 DE SETEMBRO 

 

Ó apuntar ó meu fillo a unha actividade extraescolar, acepto as seguintes normas: 

• Deberase  pagar a cuota antes do día 5 ó profesor da actividade. De non ser así, darase lugar a baixa do alumno na actividade. 

• En caso de baixa ou cese da actividade, deberáse informar ó profesor antes do día 1 do seguinte mes. 

• Débese estar ó día no pago das cotas de outros anos para que o alumno sexa admitido na actividade. 

• Para beneficiarse da MATRICULA GRATUITA da actividade, débese ser socio da ANPA e pagar a cota anual. 

• No caso de esistir unha demanda excesiva, terán prioridade en primeiro lugar os socios da ANPA e en segundo lugar aqueles alumnos 
que xa realizaran a actividade o ano anterior. 
 

A información persoal facilitada neste formulario será recollida nun ficheiro da asociación de pais e nais para a propia xestión da mesma e para dirixirse ós socios facilitándolles 
información de interese en relación coa asociación. Poderán exercer o seu dereito  de acceso, rectificación, denegación ou cancelación dos seus datos dirixíndose ó presidente da 
ANPA. 
(  ) Non autorizo á ANPA A LAGOA a un uso pedagóxico das imaxes tomadas ó meu fillo/a nas actividades lectivas, complementarias ou extraescolares co obxeto de publicar ditas 
imaxes no blogue ou a páxina da asociación, ou realizar filmacións ou fotografías destiandas á difusión educativa non comercial. 


