
 
 

 
Asociación de Nais e Pais “A Ferradura” do C.E.I.P. Pío XII 

 

(1) □ Márquese onde corresponda. (2) Escolla as opcións que lle interesen, para o caso da natación existen varias opcións 
horarias no día na que deberá escoller a hora de comezo (ver instrucións). No caso do comedor marcar só os días interesados. Os 
datos incluídos neste formulario conforme ao previsto na Lei Orgánica / de protección de Datos de Carácter Persoal, formarán 
parte dun arquivo automatizado responsabilidade da Anpa a Ferradura – CEIP PIO XII, Pode exercita-los seus dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición no correo-e: anpaferradura@gmail.com 

 

INSCRICIÓN EN SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA A.N.P.A. “A FERRADURA”  
CURSO  2017 – 2018 

 
Esta inscrición  formaliza a alta nas actividades ou servizos sinalados. Para calquera modificación ou 
baixa será imprescindible  cumprimentar un impreso que estará ao seu dispor no local da ANPA  
 

Datos do/a alumno/a: 
 
NOME:…………………. APELIDOS:………………………………………….. CURSO:……… 
   
 

Datos do pai, nai ou titor/a do/a alumno/a:  
 Desexo recibir as comunicacións a través de correo electrónico 

 
NAI ou TITORA:……………………………………………………………………………………….. 
   
TLF.:……………………………… Correo-e:………………………………………….……..…… 
   
PAI ou TITOR:………………………………………………………………………………………….. 
   
TLF.:……………………………… Correo-e:…………………………………………………..….. 

 
DESEXO INSCRIBIR O/A ALUMNO/A  NO/S SEGUINTE/S SERVIZO/S E ACTIVIDADE/S (1) 

 
 (Obrigatorio) 

 Cota da A.N.P.A./ Seguro escolar □ Madrugadores □ Teatro-Inglés 

□ Hello! speak English? 
( CANTERBURY ) 

□ Xadrez □ Madrugadores con almorzo □ Teatro 

□  Multiactividade □ Ballet □ Psicomotricidade e danza □ Guitarra 
□  Iudo □ Robótica □ Melodía e canto □ Piano 

□ Patinaxe □ Baile moderno □ Baile tradic    1 dia/seman □ Robótica 
 

(1) - (2) Luns Martes Mércores Xoves Venres 
COMEDOR □ □ □ □ □ 
NATACIÓN □ □ □ □ 15:45 □ 16:30□ 17:15□ 

 

□ Coñezo e acepto as normas establecidas para o regulamento das actividades e servizos organizados pola 
ANPA  “ A FERRADURA” 
* No caso de que o seu fillo/a  teña algún tipo de alerxia, intolerancia, enfermidade, debe comunicalo no local 
da anpa e achegar o certificado médico correspondente. 
No caso da solicitude de comedor terase en conta os días que se poñen na  inscrición sen opción a cambio ata 
o segundo mes do inicio do  mesmo. Poderán achegar por escrito no local da anpa o motivo do cambio ou 
supresión de días de comedor, que será valorado pola directiva da anpa e resolto antes de finalizar o prazo 
de 2 meses 

-ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

D/Dª:….……………………………………………………  N.I.F:_ _ _ _ _ _ _ _. - _ 
Autorizo fagan efectivo ata novo aviso e con cargo á miña conta os recibos que serán presentados a 
cobro pola  A.N.P.A. “A Ferradura “ do C.E.I.P. PÍO XII de Santiago. 
 

Conta nº:      -      -    -       
 
Santiago de Compostela a  Sinatura:………………………………….. 
(Se envía a inscrición por correo-e, consulte instrucións sobre sinatura no documento explicativo: na páxina web ou no taboleiro) 


