
 

   

 
 

 

 

 

 

 

Estimad@s nais e pais: 

Queremos informarvos de que un ano máis a ANPA desexa facilitar a conciliación da vida familiar 

e laboral coa posta en marcha da AULA DE TARDE en horario de 16.30 a 18.30. ESTE SERVIZO 

COMEZARÁ A FUNCIONAR DENDE O PRIMEIRO DÍA DE CURSO 2013 – 2014, é dicir o 11 de 

SETEMBRO DE 2013.  

 
Propoñemos esta  actividade de Luns a Venres, onde se intercalarán cada día da semana 
diferentes actividades que enriquecerán e axudarán   de forma activa ó desenvolvemento do 
neno  ó mesmo tempo que posibilitamos  a conciliación da vida familiar e laboral dun modo 
enriquecedor e lúdico. No se trata dun simple espazo de xogo senón que todo os días traballarán 
diferentes contido de acordo cunha programación estipulada:  
 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
 

Obradoiros 

GASTRONÓMICOS 

 

ARTES 

ESCÉNICAS 

 

ARTES 

PLÁSTICAS 

IDIOMAS E 

CULTURAS DO 

MUNDO 

DEPORTES e 

XOGOS 

GRUPAIS 
 

 
OBRADOIROS GASTRONOMICOS: 
Neste obradoiro trallaranse diferentes aspectos relacionados coa nutrición. 

fomentarase  a  adquisición  de    hábitos  saudables,  compostura  na  mesa, 

nutrición, elaboración de receitas, sempre tomando o xogo como medio 

de aprendizaxe,  deste  modo  os  alumnos  asocian  os  coñecementos  de  

forma lúdica.  
 

    ARTES ESCÉNICAS: Animación á lectura, TEATRO e representacións, CONTACONTOS,… 

Ó longo do curso intercalaranse actividades variadas relacionadas todas coas 

artes escénicas, con ela queremos fomentar o  interese pola lectura así como a 

expresión corporal. Os contos e libros facilitan o desenvolvemento da linguaxe, 

aumentan  o  vocabulario,  melloran  a  memoria,  favorecen  a  concentración...  

aspectos  moi importantes todos eles para o desenvolvemento do alumno/a. 

 

ARTES PLÁSTICAS: Manualidades, pintura… A  expresión, en todas as súas   manifestacións, 
constitúe un dos  mellores medios  para  impulsar  os  procesos  de  
cimentación  la  personalidade,  de crecemento e desenvolvemento persoal 
do individuo. Trátase, polo tanto,  a través dos obradoiros recreativos  de 
artes plásticas e manualidades, das técnicas de pintura,  modelado, 
obradoiros de reciclaxe… de potenciar en quen os realiza, a capacidade de 

expresarse. 

 

 

 

 

 

IDIOMAS E CULTURAS DO MUNDO: Neste OBRADOIRO Tratase sobre todo da 
ensinanza da cultura e  idioma INGLÉS  durante  o  primeiro  trimestre,  e  
HÁBITOS,   CULTURAS  E IDIOMAS Do MUNDO no segundo e terceiro  
trimestre, onde os alumnos enriquecerán gratamente os seus coñecementos 
culturais. 

 

 

DEPORTES E XOGOS GRUPAIS: A través da práctica de  xogos grupais e 
deportivos e actividades psicomotrices o  alumno/a terá a posibilidade 
de coñecer e dominar o seu propio corpo ó mesmo tempo que   interioriza   
normas   e   se   relaciona   cos   seus   compañeiros fomentando a 
cooperación entre iguais a través de actividades que lle resultan 
gratificantes y lle permiten “queimar enerxía”. Realizaranse Ximkanas 
deportivas, grandes xogos de exterior, xogos de  equipo,etc. Fomentarase 
tamén o coñecemento e acercamento ós xogos populares e tradicionais tan 

descoñecidos para os nenos de hoxe en día. 
 

Para formalizar a matrícula debedes entregar esta folla cuberta no colexio antes do 30 de XUÑO DE 

2013 ou vía e-mail a santiago@actex.es. 

Os prezos están pendentes de concretar, pero serán similares ós do curso que remata. Estes 

confirmaranse por e-mail a todos os interesados no mes de xullo.  

Ante calquera dúbida relativa as actividades de ACTEX podedes dirixirvos ó correo arriba indicado ou ós 

teléfonos 886 125 998 ou 66 582 190. 

Tamén podedes dirixirvos ó correo  electrónico da ANPA: anpa.ceipramoncabanillas@gmail.com 

 

 

É IMPRESCINDIBLE SER SOCIO DA ANPA  PARA PARTICIPAR NESTA ACTIVIDADE. 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO: A FACTURACIÓN REALIZARASE DO 1 AO 5 DE CADA MES NA CONTA POR 

VOSTEDE INDICADA. PARA CURSAR A BAIXA NUNHA ACTIVIDADE/SERVIZO É NECESARIO 

COMUNICALO POR TELÉFONO OU MAIL ANTES DO DÍA 20 DO MES ANTERIOR. 

mailto:santiago@actex.es


 

   

De acordo co establecido na LOPD (15/1999), ACTEXGA, SL. infórmalle que os datos persoais solicitados na folla de inscrición son necesarios e obrigatorios para atender 

correctamente a súa solicitude. Estes serán incorporados aos nosos ficheiros (automatizados ou non) coa finalidades de xestionar, manter e garantir o cumprimento das actividades 

extraescolares. Os datos poderán ser comunicados aos organismos públicos e instancias oficiais obrigados pola normativa correspondente, e mesmo a entidades colaboradoras, 

necesarias para o cumprimentos da nosa actividade.Ademais informámolo doutros tratamentos respecto dos seus datos de carácter persoal: 

De acordo á LSSI 34/2004 consente o uso dos seus datos persoais coa finalidade remitirlle información de interese relacionada coa formación e outras 

actividades extraescolares por medio de correo electrónico ou outros medios de comunicación como correo postal, telefónico e sms, unha vez rematada a 
actividade extraescolar. 

Ó mantemento dos mesmos unha vez rematado o curso con fins científicos e estadísticos de formación. 
 Durante as actividades extraescolares , ACTEXGA, SL poderá realizar e obter imaxes/vídeos para o seu uso posterior nas súas webs, en catálogos, folletos ou 

outros medios publicitarios, así como en medios de comunicación “prensa escrita/televisión”. 

No caso de non aceptar algún dos usos descritos marque a casa correspondente. 

Vd. poderá exercer os seus dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos pola lexislación vixente mediante un escrito con copia do DNI a Avda. García Barbón 

nº 36, 3º Oficina 2, 36.201 Vigo (Pontevedra). No caso de producirse algunha modificación nos seus datos, pregamos comuníquenolo  debidamente por escrito coa finalidade de 

manter os seus datos actualizados. 

 

Prazo de inscrición: 30 DE XUÑO DE 2013 

DATOS  PERSOAIS DO ALUMNO/A: 

1.-NOME E APELIDOS (alumno/a): __________________________________________________________ 

2. -CURSO: ___________3.-DATA NACEMENTO:___/___/___    4.- DNI:___________________________ 

5.-ENDEREZO: _________________________________6.-POBOACIÓN: __________________________                         

7-.C.POSTAL:_______________8.-TELÉFONO 1:_________________9.-TELÉFONO 2:________________  

10.-NOME DO PAI:_________________________________ 11.-EMAIL:___________________________ 

12.-NOME DA NAI:_________________________________ 13.-EMAIL:___________________________ 

14.-OBSERVACIÓNS: _____________________________________________________________________ 

CEIP RAMON CABANILLAS. AULA DE TARDE CURSO 2013 – 2014 (sinalar a opción desexada) 

2 HORAS/DÍA   

1 HORA/DÍA  

         1 DÍA SEMANA 

            2 DÍAS SEMANA 

            DÍAS SOLTOS                                                                                                                                                                                                        

SI AUTORIZO A POSIBLE APARICIÓN DE IMAXES DO MEU FILLO/A NA PÁXINA WEB DA ANPA 

E DE ACTEX ,  EN  REPORTAXES DE PRENSA, ETC. 
 

Autorizo que ACTEXGA me curse os recibos da AULA DE TARDE solicitadas anteriormente ó número de conta abaixo 
indicado. 

TITULAR DA CONTA ___________________________________________________________________  

ENTIDADE OFICINA     DC  Nº CONTA 

                    

 SINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA DE TARDE CURSO 2013 – 2014 

CEIP RAMON CABANILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ACTEXGA, S.L. : C/ Garcia Barbón, 36 3º Pta. 2  - 36201 VIGO  Telef: 886 125 998 Móvil.:   607.582.719 FAX: 886 126 623 

Delegación Santiago: Móvil: 666 582 190 
e-mail: actex@actex.es          web: www. actex.es 


