CURSO DE ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN DO
TRABALLO ESCOLAR
A través deste curso encontrarás novas formas de enfrontarte ás tarefas
académicas e de organizar e planificar o teu traballo escolar coas que lograrás
un maior rendemento co mesmo esforzo. Si aplicas as técnicas de estudio que
se propoñen, conseguirás mellores resultados. En definitiva, neste curso
aprenderás e practicarás certas habilidades necesarias para estudar de forma
eficaz e eficiente.

CURSO DE ORGANIZACIÓN E
PLANIFICACIÓN DO
TRABALLO ESCOLAR

DESTINATARIOS: alumnado da ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos
LUGAR E DATAS: Usos Múltiples de Portonovo de xaneiro a maio de 2017
HORARIOS: unha sesión semanal a escoller entre as seguintes:
venres de 18 a 19 h / venres de 19 a 20 h
A actividade levarase a cabo sempre e cando haxa un mínimo de 10
inscritos/as nalgunha das sesións
ACTIVIDADE DE BALDE
INFORMACIÓN: Concellería de Benestar Social, Cultura, Educación e Normalización
Lingüística. Telf.. 986 727 936 / educacion@sanxenxo.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRICIÓN
(Entregar no Pazo Emilia Pardo Bazán ou remitir cuberto e asinado ó seguinte enderezo
electrónico: educacion@sanxenxo.org antes do 20 de xaneiro de 2017)
ALUMNO/A
Nome e apelidos_________________________________________________________
Data de nacemento__________________
Centro educativo:______________________________ Curso__________
PAI, NAI, TITOR/A
Nome e apelidos_________________________________________________________
DNI____________________ Teléfono_____________________________
Enderezo_____________________________________Localidade_________________
Sesión solicitada (marcar cun X):

□ Venres de 18 a 19 h/ □ Venres de 19 a 20 h
En _________________a ____ de ____________________do 2017
Sinatura

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán
a formar parte dunha listaxe do que é responsable o CONCELLO DE SANXENXO con domicilio social en
R/Consistorio 4-6, 36960 Sanxenxo (Pontevedra). A finalidade desta listaxe é levar a cabo a correcta
prestación dos servizos e actividades culturais, deportivas e educativas que presta o concello. Así
mesmo, salvo que manifeste a súa negativa marcando a casa habilitada a tales efectos, autoriza o
tratamento dos seus datos para enviarlle información actualizada sobre novas actividades que organice
o Concello que poidan ser do seu interese. Si o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á Concellería de Cultura e Educación no
enderezo sinalado, achegando una fotocopia do seu DNI.
 Non desexo recibir comunicacións

