
OBRADOIRO DE PERRUQUERÍA

Duración: dúas horas e media.
Lugar: Perruquería Blanco y Negro.
Prazas: máximo  8 por quenda.
Prezo: 15€            Forma de pago: efectivo.
Obradoiro práctico do funcionamento dunha perruquería onde os asistentes  tamén 
obteran coñecementos básicos  sobre  peiteados.

OBRADOIRO O MUNDO DO CAFÉ   impartido por KANALLA COFFE.

Duración: unha hora.
Lugar: Ies do Milladoiro.
Prazas: máximo 15 por quenda.
Prezo: gratuito.
Obradoiro práctico sobre o mundo do café e a sua profesión,  formación e información 
dende unha perspectiva próxima e divertida  da man dos mellores baristas galegos.

CURSO APRENDENDO A MANEXAR OS NERVIOS ANTE OS EXAMES

Duración: 6 horas.      
Lugar: Pino y Quintas Psicólogos.
Prazas: máximo 10 por quenda.
Prezo: 25€            Forma de pago: efectivo.
O longo deste curso o alumnado coñecera qué son, por qué aparecen e como reducir 
emocións como o medo e a ansiedade  durante la realización de  determinadas 
actividades como os exames.

Data: a decidir  unha vez recibirás as inscricións.
Prazo de inscripción: ata o 26 de abril entregando a ficha  por correo electrónico 
ou no buzón da anpa, en caso de que non houbera prazas para tod@s teñen 
preferencia @s soci@s.

   INFORMACIÓN Anpa do Ies do Milladoiro   teléfono: 722383546 
Correo electrónico: anpadoiesdomilladoiroactividad@gmail.com

            

Según a L.O.   15/1999,  do  13  de  decembro de  protección  de  datos  de  carácter  persoal,  os datos persoais  recollidos serán incorporados e 
tratados  nun ficheiro inscrito no rexistro xeral da Axencia Española de Protección de Datos. O responsable do ficheiro é a Anpa do Ies do 
Milladoiro e a súa finalidade e a xestión ordinaria da relación estabrecida entre a asociación e os seus socios.O interesado poderá exercer o seu 
dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo electrónico a dirección: anpadoiesdomilladoiro@gmail.com

Asinado:   

               En ______________________________ a ____ de___________ de 2017

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NO OBRADOIRO/CURSO

Alumno/a:                                                                       Aula:
Nai/Pai/Tutor:
D.N.I:                                     Teléfono:                          Socio(SI/NO):
Correo electrónico:
SOLICITO A SÚA ADMISIÓN NO OBRADOIRO/CURSO DE:
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