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Circular informativa ás familias 

Asunto: TALLER DE TEATRO 

Estimadas familias:  

A compañía de teatro “El Ruiseñor” ofrécenos a posibilidade de organizar un taller de teatro no 
centro, os luns en horario de 15:00 a 16:00 horas. 

Realizarase unha sesión gratuíta o día 2 de marzo nos dous recreos na biblioteca para ver que 
alumnado estaría interesado.  

O taller comezará no mes de abril.  

O prezo dependerá do número de participantes e oscilará entre os 10 e os 15 euros mensuais. 

O teatro ademais de ser unha expresión cultural, ofrece tamén a posibilidade de ocupar o tempo libre 
e dar aos adolescentes estratexias para mellorar a súa comunicación cos demais, e polo tanto 
favorecer as habilidades sociais e o traballo en equipo. Sendo moi recomendable, non só como 
actividade lúdica senón tamén polo seu carácter formativo. 

A sede da compañía de teatro “El Ruiseñor” está situada no edificio do Xardín Botánico de Culleredo e 
ofrece unha serie de talleres de teatro e danza moi demandados, aos que o alumnado que participe 
no taller de teatro no centro terá prioridade para matricularse en caso de querer ampliar a súa 
formación. (Máis información sobre os mesmos en https://elruisenor.jimdofree.com/) 

Os interesados en asistir ao taller deberán presentar cuberta e asinada a autorización que acompaña 
a esta circular. 

 

 

Atentamente, 

Culleredo, 14 de febreiro de 2020 

A directora,       

Carmen R-Trelles Astruga    



 

  

 
 

NOTA: Debe devolverse ó/á profesor/a organizador/a da actividade esta folla cuberta e enteira antes do 
remate do día: 16-03-20. Non se poderá asistir á actividade de non presentar a autorización en prazo. 
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
Estimado/a   Pai/Nai  ou Titor/a legal: Comunícolle que ante a seguinte actividade complementaria 
programada é precisa a súa AUTORIZACIÓN  ou  NON AUTORIZACIÓN: 

Nome da actividade TALLER DE TEATRO 

Lugar IES EDUARDO BLANCO AMOR 

Data  LUNS DE 15:00 h A 16:00 h  
 

Departamento organizador:       Cursos:     TODOS 

Descrición Taller de teatro a cargo da compañía de teatro “El Ruiseñor” 

 

Pagamento O prezo dependerá do número de participantes e oscilará entre os 10 e os 15 euros 
mensuais. 

 

□ Socio ANPA □ Non socio ANPA 
 

Observacións 
1ª sesión gratuíta o día 2 de marzo durante os dous recreos 

O taller comezará no mes de abril, os luns de 15:00 h a 16:00 h 
 

 

D./Dª  …..................................................................................................................... Pai/Nai/Titor/a legal 
do/a alumno/a ....................................................................................... do curso …............. e grupo ....... 

□ AUTORIZO  
ao meu fillo/a para asistir á actividade, autorizo a 
utilización da súa imaxe con fins educativos e de 
divulgación do acto e asumo calquera 
responsabilidade que se poida derivar de danos ou 
mal comportamento. Así mesmo, acepto as 
condicións expresadas baixo esta sinatura. 

 
 
 
 
 
(asinar aquí se autoriza) 
 
Asdo.: Pai / Nai ou Titor/a legal. 

      DNI nº__________________  

□ NON AUTORIZO  
para asistir á actividade proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(asinar aquí se non autoriza) 
 
Asdo.: Pai / Nai ou Titor/a legal. 

      DNI nº__________________ 
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