
 
 

 
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, no día que existan varias opcións escolla a hora de 
comezo (ver instrucións).  
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  2018 – 2019 

 
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 

□ Servizo de muda 

□ Inglés □ Madrugadores □ Madrugadores con almorzo 

□ Multiactividade □ Ballet □ Psicomotricidade e danza 

 

(1) - (2) Luns Martes Mércores Xoves Venres 

COMEDOR □ □ □ □ □ 

 
Debido ao programa de adaptación levado a cabo no mes de Setembro para o alumnado de 4º 
curso de Educación Infantil, o servizo de comedor e madrugadores así como as actividades 
extraescolares non comezaran ata o mes de Outubro (Se precisa incorporar ao seu fillo/a nos 
servizos de comedor ou madrugadores antes de Outubro, debe inscribirse no local da ANPA). 
 

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:  ES______  __________ _____________ ______ ________________________ 
 
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) 
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NORMAS FUNCIONAMENTO ANPA “A FERRADURA” 

• Para participar nas actividades ou servizos organizados por esta asociación (tanto na modalidade de 
fixos como de esporádicos) é obrigatorio pagar a cota anual de socio, así como a correspondente 
o seguro escolar. 

• O prazo límite para formalizar as inscricións en actividades extraescolares e demais servicios 
organizados por esta ANPA para o vindeiro curso 2018-2019 e do 28 de maio ao 11 de Xuño 2018.  

• Para o alumnado de nova admisión a inscrición en actividades extraescolares e demais servicios 
organizados por esta ANPA para o vindeiro curso 2018-2019 farase ao mesmo tempo que a matrícula 
no centro. 

• Naquelas actividades ou servizos suxeitos a límite de prazas, a admisión do alumnado farase 
SEGUNDO A DATA DE ENTREGA DA INSCRICIÓN. 

• No caso de que algunha actividade non acadase o número mínimo de alumnado requirido para 
o seu funcionamento, procederíase á anulación da mesma. 

• As actividades cobraranse por adiantado a principio de cada mes, pasándose o cobro da primeira 
mensualidade a principio do mes de setembro.  

• 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, así como o aforo do recinto (305 prazas) 

• Calquera modificación ou baixa  nas actividades ou servizos, será comunicada nos primeiros 15 días 
do mes anterior o que causa a  baixa, por escrito, cubrindo o impreso correspondente 

• 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. 

• 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 de enviar a inscrición por e-mail, deberase pasar polo local da ANPA a asinar a 
autorización para domiciliación bancaria antes do 21/06/2018 

• No caso de non domiciliación, deberase recoller cada mes o impreso de pago que se facilitará no 
local da ANPA. Segundo o aprobado pola asemblea celebrada o 4/12/2013, lémbrase aos interesados 
que aqueles recibos devoltos durante o curso escolar e os recibos que non sexan  domiciliados terán 
un recargo de 2 €  

 
□ Coñezo e acepto as normas establecidas para o regulamento das actividades e servizos organizados   pola 
ANPA  “ A FERRADURA”, a consultar na paxina do CEIP PÍO XII, apartado ANPA 
 
 
 
 
Sinatura------------------------ 
 
 


