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mutuo para manter o fin do tratamento. Cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantizar a seudonimización dos datos ou a destrucción total dos mesmos. Non se 

comunicarán os datos a terceiros, salvo obligación legal ou necesidade para cumplir a finalidade do tratamento.  

Asimesmo,  infórmase que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ó seu tratamento dirixíndose a Asociación de Nais e Pais de Alumnos Outo 

Eume do C.E.I.P A Magdalena ou Agrupación Deportiva A Magdalena en Monte Caxado, s/n - 15320 As Pontes (A CORUÑA). Email: anpaoutoeume.amagdalena@gmail.com ou agrupacion.deportiva.amagdalena@gmail.com e 

o de reclamación a www.agpd.es.  

1 de 2 

Chándal CEIP A Magdalena 2018-2019 
 

A ANPA desexa por en coñecemento dos pais, nais e titores dos alumnos e alumnas do CEIP A Magdalena que dende hai 
tempo vimos conxuntamente traballando coa Coordinadora de ANPAS ABRENTE, nesta ocasión temos a posibilidade de adquirir un 
chándal como elemento integrador e identificador para os alumnos e alumnas do CEIP A Magdalena. 

 
Queremos deixar moi claro que se trata dunha iniciativa totalmente voluntaria, que en ningún senso se trata de algo 

obrigatorio ou imposto dende o CEIP A Magdalena, nin dende a ANPA ou Agrupación Deportiva A Magdalena. 
 

Sinxelamente responde as seguintes inquedanzas: ter un elemento común integrador entre os nenos e nenas, tentando 
fomentar a igualdade de sexo, idade ou raza; identificar de mellor forma os nosos alumnos e alumnas en actos culturais ou eventos 
deportivos que se realicen ou se asista, facilitando o control e seguridade sobre os mesmos; dar unha imaxe corporativa do centro ó 
igual que resto de centros educativos do noso concello; evidentemente unha parte mínima do custe do chándal vai adicado a dotar de 
fondos a ANPA e A.D para poder ofrecer actividades e melloras educativas ós menores que cursan no centro que non poden ser 
custeadas dende outros estamentos oficiais, tendo especial importancia nas circunstancias socioeconómicas actuais, sabendo que a 
educación e benestar dos nosos nenos/as  son o máis valioso para os pais, nais e titores. 

 

 

 
 

Material: poliéster 100% 

 

 
 

Chándal unisex Zico fabricado en poliéster 100%, composto de sudadeira de cor negra na parte inferior, parte superior 
vermella na diagonal, puños nas mangas e capucha. A sudadeira levara serigrafíado o logo do CEIP A Magdalena na parte superior 
frontal esquerda. Asemesmo dispón de pantalón de cor negra con puños, bandas laterais vermellas nas perneiras, con elástico e 
cordón na cintura. No caso das nenas haberá posibilidade de leggins de cor negra. 
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Estará a disposición dos pais, nais e titores unha mostra de dito chándal con unha ampla gama de tallaxe para ser examinados 
e probados polos alumnos e alumnas antes de efectuar o encargo. Para realizar a proba os pais, nais ou titores deberán acudir ó local 
da ANPA ou A.D. en horario de saída habitual do centro ás 16:40 dende o martes 8 de xaneiro de 2019 e data límite o venres 11 de 
xaneiro preguntando por algún membro da ANPA ou da Agrupación Deportiva, tamén se pode formalizar una cita mediante o e-mail: 
agrupacion.deportiva.amagdalena@gmail.com ou no teléfono: 637.511.288 para ensinar e facilitar a proba da mostra. 
 

Soamente se fará o pedido baixo encargo, efectuado o pago previamente na CC que se detalla e sempre que os pais, nais 
ou titores que retornen o xustificante de transferencia e resgardo do pedido debidamente cumprimentado no buzón da ANPA ou AD 
con data límite o venres 11 de xaneiro do 2019. O contrario indícanos que os pais, nais ou titores non están interesados e exercen 
libremente o seu dereito, cuestión que dende a ANPA e Agrupación Deportiva respectamos. 

 
Os interesados deberan retornar o resgardo do pedido debidamente cuberto e copia adxunta do xustificante de pago na CC 

que se indica e segundo a condición de socio ou non socio que obstenten 35€ SOCIOS / 50€ NON SOCIOS: 
 

IBAN  ES94 2080 0230 6730 4001 3745 
 

Concepto de ingreso:  
 

CHÁNDAL - NOME  DO NENO/A OU NENOS/AS (no caso de irmáns). 
 

NOTA IMPORTANTE: dito pedido non ten un prazo exacto de entrega por cuestións alleas a ANPA e Agrupación Deportiva, 
se estima terá un prazo de entrega entre un mes ou mes e medio dende a data límite de pedido o venres 11 de xaneiro de 2019, 
podendo existir leves variacións no tempo segundo o fabricante. Non se admiten devolucións feito o encargo salvo tara do 
fabricante. 

 
A ANPA e AGRUPACIÓN DEPORTIVA desexa pór a disposición dos pais e nais as seguintes direccións de correo electrónico para facer 

consultas, resolver dúbidas ou transmitir inquedanzas: anpaoutoeume.amagdalena@gmail.com / agrupacion.deportiva.amagdalena@gmail.com 
 

 
Resgardo para os pais, nais ou titores 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Resgardo para a Agrupación Deportiva A Magdalena 

  

 

Don/Dona:__________________________________________________ con DNI:__________________, como pai, nai ou 
titor do alumno/a:________________________________________________ que cursa:____________________, no centro 
educativo CEIP A Magdalena. Declaro coñecer e aceptar os custes e condicións desta iniciativa e desexo adquirir as prendas co 
seguinte detalle de tallaxe: 

 
  

Artículo Talla 

Sudadeira  

Pantalón  

Leggins  
 

Firmado pai, nai ou titor 
 
 
 

Fdo.:____________________ 
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