
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Neste curso ensinaremos Técnicas de Estudo adaptadas aos niveis de 5º e 6º de Primaria, así 

como tamén a ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos. Traballaremos a motivación, 

autoestima, organización e planificación, lectura comprensiva, expresión escrita e oral, 

creatividade, relaxación, habilidades sociais, aprendizaxe significativo e traballo individual 

e grupal. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos 

INSCRICIÓN 

Do 1 ao 12 de febreiro. 

A solicitude deberá facerse no modelo normalizado e presentala de maneira presencial no 

rexistro do O.A. Terra de Sanxenxo (Casa do Concello, Avda. Madrid, 1 – 36960 Sanxenxo) ou 

na sede electrónica https://terradesanxenxo.sedelectronica.gal/ no enlace procesamento 

electrónico (para elo é necesario dispoñer de DNI electrónico, certificado electrónico ou 

sistema de autentificación Cl@ave). 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Usos Múltiples de Portonovo. 

Para alumnado de Educación Primaria tamén se poderá levar a cabo nos centros educativos 

onde o alumno/a estea matriculado/a sempre e cando haxa un número mínimo de 8 

inscricións. 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

De febreiro a xuño de 2023 (comunicarase o comezo vía telefónica). 

HORARIO 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  1 sesión semanal a elixir entre os luns ou xoves ás 16,30 ou ás 17,30 h. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: venres de 18;30 a 19,30 h. 

ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

Mércores de 19,30 a 20,30 horas no Usos Múltiples de Portonovo. 

TAXA DE INSCRICIÓN: 20,00 € 

- Están exentas do pago da cota as familias numerosas de categoría especial. 
- Desconto do 50 % ás familias numerosas de categoría xeral. 

FORMA DE PAGO 

Unha vez confirmado o día e hora da actividade remitirase por correo electrónico a carta de 

pago para realizar o ingreso na caixa de calquera das entidades colaboradoras (ABANCA e 

Banco Sabadell), nos caixeiros automáticos ou través da pasarela de pagos da Oficina Virtual 

Tributaria do O.A. Terra de Sanxenxo https://terradesanxenxo.ovt.gal/ (non é preciso 

certificado dixital) 

MÁIS INFORMACIÓN: Concellería de Educación e Cultura  
Telf. 986 727 936 / educacion@sanxenxo.org 


