ANPA CEIP QUIROGA BALLESTEROS
anpaquirogaballesteros@gmail.com
www.anpaquirogaballesteros.org

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO 2019-2020
DON/A..................................................................................... CON D.N.I./NIE..............................
PAI/NAI/TITOR DO ALUMNO/A ......................................................................................................
MATRICULO E AUTORIZO A PARTICIPACIÓN DO MEU FILLO/A NA ACTIVIDADE(S):
XOGANDO CO INGLÉS. Para mellorar o inglés dunha maneira lúdica. Unha hora semanal. Prezo:
socios 12 €/mes, non socios 15 €/mes. Lugar: no colexio.
Alumnos de infantil (mínimo 4 anos) e de 1º e 2º de primaria. Martes de 4 a 5 da tarde.
Alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. Martes de 5 a 6 da tarde.
BAILE TRADICIONAL GALEGO. Como o pasado curso, pero dende outubro. Unha hora semanal.
Prezo: socios 12 €/mes, non socios 15 €/mes. Lugar: Centro Social Uxío Novoneira.
Alumnos de infantil (tódalas idades). Mércores de 5.30 a 6.30 da tarde.
Alumnos de primaria. Mércores de 6.30 a 7.30 da tarde.
(Pódense facer excepcións se algún alumno precisa cambiar de grupo, sempre que a profesora
considere que non vai afectar negativamente ao grupo e aprobe o cambio).
ROBÓTICA. Podedes ver información na web robotix.es na sección “Extraescolares”. Unha hora
semanal. Prezo: socios 27 €/mes, non socios 29 €/mes. Lugar: colexio.
ROBÓTICA GRUPO ÚNICO (cada alumno terá a actividade adaptada á súa idade). Luns de
5 a 6 da tarde. Se houbese moita demanda, faríamos un segundo grupo.
Estas tres actividades comezan o 14 de outubro, ao rematar as festas do San Froilán.
Ao longo do curso organizaremos máis obradoiros, xa sexan trimestrais ou puntuais dun día, dos que
poderemos falar na próxima asambleia do día 30 de setembro, na que vos esperamos.
En todas estas actividades terán preferencia os socios sobre os non socios no caso de sobrepasar as
prazas. O segundo criterio é a data de entrega da ficha de inscrición. A realización e a continuidade
das actividades requiren dun número mínimo de alumnos para poder asumir o seu custo. Se non fose
posible por baixas de alumnos, suspenderíase a actividade. DATA LÍMITE INSCRICIÓN: 4 OUTUBRO.
CADA ALUMNO/A PÓDESE MATRICULAR EN MAIS DUNHA ACTIVIDADE.
DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A QUE SE MATRICULA:
APELIDOS:.................................................................................NOME: ...................................
CURSO ...........DE INFANTIL OU PRIMARIA (sinalar o que corresponda)
ENDEREZO .......................................................................................Nº............PISO…...........
DATA DE NACEMENTO ....................... TELÉFONOS CONTACTO ..............................................
LUGO A ..................DE.................................DE 2019

FIRMA:

