
Para a realización deste CAMPAMENTO, realizaremos cada día diferentes obradoiros e xogos 

grupais que faciliten a conciliación familiar ó mesmo tempo que se lle ofrece ós participantes unha 

alternativa de lecer.  

 

As actividades programadas son as seguintes: 

 

OBRADOIROS DE RECICLAXE 

XIMKANA DE XOGOS TRADICIONAIS E CELEBRACIÓN DA FESTA POPULAR DO SAN XOAN. 

ANIMACIÓN Á LECTURA E CONTACONTOS 

OLIMPIADAS DEPORTIVAS 

XOGOS DE AUGA 

Etc.  

 

Os xogos  de auga realizaranse sempre que o tempo nos acompañe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicacións do CAMPAMENTO: 

 Deberán traer roupa e calzado cómodo e que poida mancharse 

 Almorzo de media mañá nunha mochila co seu nome.  

 Para o comedor un neceser co necesario para o aseo 

 Toalla, traxe de baño e chanclas para os xogos de auga.  

ORGANIZA: ANPA FONTELA  

COLABORA: FEDERACIÓN DE ANPAS “COMPOSTELA”  

       XUÑO 2013 

“OBRADOIROS DE CONCILIACIÓN 

FAMILIAR” 

Datas: do 25, 26, 27 e 28 de xuño 

 

 

 

 

 

HORARIO:        

CAMPAMENTO: 09:00 A 14:00 

AULA MATINAL:  07:45 a  09.00 

COMEDOR: 14:00 a 15:30 

LUGAR: CEIP as FONTIÑAS 

¡¡DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN 21 DE XUÑO!! en: 

 santiago@actex.es 

 telf: 8861259598 o 666582190 

 

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 Compostela  Móvil:  666 582 190 

e-mail: actex@actex.es          web: www. actex.es 



De acordo co establecido na LOPD (15/1999), Actexga, S.L. infórmalle que os datos persoais solicitados na folla de inscripción 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 acttividades 

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 poderá realizar e obter imaxes/vídeos para o seu uso posterior na web www.actex.es, 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. 

 

“OBRADOIROS  DE CONCILIACIÓN. 

XUÑO´13”  

Estou interesado  NA SEGUENTE OPCIÓN: (Marcar con una “X” o recadro na opción que 

mais lle interese:  

  

 

 CAMPAMENTO                             27 €/alumno  

(De 09:00 a 14:00) 

  AULA MATINAL            7 €/alumno  

           

          COMEDOR                                    18 €/alumno        

 
 
NECESÍTASE UN MÍNIMO DE 20 ALUMNOS/AS para REALIZAR O 
CAMPAMENTO  e un MÍNIMO DE 10 ALUMNOS para o SERVIZO DE 
COMEDOR. 

  

Rogamos que no caso de que o neno/a, teña algunha alerxia, o problema 

da saúde que debamos saber, agradecemos no lo faga constar no apartado 

de OBSERVACIÓNS 

 

FORMA PAGO: facturarase na súa conta ó comezo da actividade . 

 

 

 

 

DATOS PERSOAIS ALUMNO/A: 

1.-NOME E APELIDOS:______________________________________________________________ 
 
2.-ENDEREZO: ___ _______________________________________________________________________ 
 
3.-POBOACIÓN: ________________________________________4.- C.POSTAL:_________________ 
 
5.-TELÉFONOS CONTACTO:____________________________________________________________ 
 
6.-CURSO:______________7.- E-MAIL:_____________________________________________________ 
 
8.- COLEXIO DE PROCEDENCIA _______________________________________________________ 
 
9.- OBSERVACIÓNS:_____________________________________________________________________ 
 
10.- PERSOAS AUTORIZAS PARA RECOLLER Ó ALUMNO/A: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

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

WEB DE ACTEX,  EN  REPORTAXES DE PRENSA, ETC. 

 

Autorizo a  ACTEXGA,S.L.. me curse o recibo do CAMPAMENTO XUÑO´13” na opción marcada 

anteriormente, no número de conta abaixo indicado. 

TITULAR DA CONTA__________________________________________________________________ 

ENTIDAD OFICINA     DC  Nº CUENTA 

                    

 sinatura 

 

 


