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

CURSO DE
TÉCNICAS DE
ESTUDO

DESTINATARIOS: alumnado matriculado en 5º e 6º de Educación Primaria
LUGARES DE REALIZACIÓN:
- Nos centros educativos onde o alumno/a estea matriculado/a sempre
e cando haxa un número mínimo de inscricións
- No Usos Múltiples de Portonovo
PERIODO DE REALIZACIÓN: de xaneiro a xuño de 2018 (comunicarase o
comezo)
HORARIO: 1 sesión semanal dunha hora de duración os luns, xoves ou venres
entre as 16,00 e as 19,00 h.
HORARIO DE ATENCIÓN Á PAIS: xoves de 19 a 20 horas no Edificio de Usos
Múltiples de Portonovo.
TAXA: inscrición: 20,00 €
O pago farase a través de domiciliación bancaria
Incrementos e descontos nas cotas:
- Están exentas do pago da cota as familias numerosas de categoría especial
(entregar fotocopia do título).
- Desconto do 50 % ás familias numerosas de categoría xeral (entregar
fotocopia do título).
MÁIS INFORMACIÓN: Concellería de Educación, Cultura e Xuventude
Telf. 986 727 936 / educacion@sanxenxo.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trátase dun método que lles axude a mellorar o seu rendemento, crear hábitos
de traballo e aproveitar o tempo. Ademais de estimular aquelas capacidades
básicas onde os nenos manifestan dificultades e que inciden tamén de modo
negativo no rendemento académico (atención, concentración, memoria,
autoestima, motivación…).
Non se trata de ningunha pasantía nin de clases particulares!

INSCRICIÓN CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
(Entregar no Pazo Emilia Pardo Bazán ou remitir cuberto e asinado ó seguinte enderezo electrónico:
educacion@sanxenxo.org antes do 18 de xaneiro de 2018)

ALUMNO/A
Nome e apelidos_________________________________________________
Data de nacemento___________________
Centro educativo:______________________________Curso______________
PAI, NAI, TITOR/A
Nome e apelidos_________________________________________________
DNI____________________ Teléfono________________________________
Enderezo___________________________Localidade____________________
Horario preferencia
Marcar
cun X
Luns
Xoves
Venres

16-17 h

A cubrir polo Concello
17-18 h

18-19 h

Horario

Alta

Baixa

AUTORIZACIÓN UTILIZACIÓN IMAXE PERSOAL: coma pai/nai/titor autorizo ao O. A. Terra de Sanxenxo á
publicación da imaxe do meu fillo/a nos medios de comunicación, soportes impresos ou dixitais e redes sociais.
SI
NON
ORDE DE DOMICILIACIÓN: mediante a sinatura deste formulario vostede autoriza ao O. A.Terra de Sanxenxo a
enviar ordes á súa entidade financeira para cargar na súa conta os importes correspondentes ó pago da
actividade. Como parte dos seus dereitos, ten dereito a ser reembolsado pola súa entidade financeira de acordo
cos termos e condicións do contrato subscrito coa súa entidade financeira. Devandito reembolso deberá
reclamarse nun prazo de 8 semanas a partir da data na que se realizou cargo na súa conta.
NÚMERO DE CONTA – IBAN (24 díxitos)

A cubrir polo Concello
REF.
COTA

SOLICITO (de ser o caso, marcar cun X):
Exención do pago das cotas por ser familia numerosa de categoría especial (achegar
fotocopia do título)
Desconto do 50 % por ser familia numerosa de categoría xeral (achegar fotocopia do
título)
En ________________, a ____ de _______________ do 2018

--

As Técnicas de Estudo consisten en “aprender a aprender” de xeito eficaz e
rendible, pero ao mesmo tempo de incentivarlles, mellorar capacidades e
habilidades dentro dun ambiente lúdico que invite á participación e non se
converta nunha ampliación do horario lectivo.

Sinatura

