
Duración: dúas horas.  Lugar: IES do Milladoiro
Prazas: máximo  10 por quenda, en caso de que no houbera prazas para tod@s teñen preferencia 
@s soci@s.
Prezo: 12€            Forma de pago: efectivo.

                CURSO DE TÉCNICAS E HÁBITOS DE ESTUDO

Duración: 12 horas.                Lugar: Pino y Quintas Psicólogos.
Prazas: máximo 10 por quenda, en caso de que non houbera prazas para tod@s teñen preferencia 
@s soci@s.
Prezo: 40€            Forma de pago: efectivo.

Data: a decidir  unha vez recibirás as inscricións.
Prazo de inscripción: ata o 3 de febreiro entregando a ficha  por correo electrónico ou no buzón da anpa.

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

OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA CON MOBILES  

  

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:
 

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

Á Asociación de Nais e Pais  do IES do MILLADOIRO para que capte imaxes, son e fotografías durante as actividades 
extraescolares do alumno/a mencionado arriba, ben a título individual ou formando parte dun grupo, para a súa 
difusión a través de calquera medio de comunicación audiovisual ou impreso, así como para o arquivo e utilización en 
actividades da ANPA, mantendo sempre a observancia dos dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu 
significado e o contexto no que foron captadas.  

     FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA A UTILIZACIÓN DA IMAXE

Alumno/a:                                                                        
Nai/Pai/Tutor:    
          AUTORIZO                         NON AUTORIZO                         
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