
CEIP das FONTIÑAS - Rúa Roma, 21
15707 - Santiago de Compostela

Tel.: 660 647 808 
anpafontela@gmail.com

FICHA 1: SOCIO/A DA ANPA E MATRÍCULA NAS ACTIVIDADES E SERVIZO DE LUDOTECA

DESEXA VOSTEDE ASOCIARSE Á ANPA :   S I        NON     Xa son asociado/a. Desexo continuar

A cota de socio ten un importe de 20€/ano/familia. No caso de non desexar ser socio cobrarase na súa conta o importe de 20€ en concepto 
de matrícula. Lembrámoslle que a familia manterá a condición de socia en tanto teña nenas/os matriculadas no colexio ou en tanto non se 
exprese o desexo de se dar de baixa mediante comunicación expresa.

NOME E APELIDOS DNI TELÉFONO
NAI/TITORA
PAI/TITOR

Apelidos, nome e data de nacemento e curso das nenas e nenos:

1.-_________________________________________Data de nacemento: _____________Curso:____

2.-_________________________________________Data de nacemento: ____________  Curso:____

3.-_________________________________________Data de nacemento: _____________Curso:____

Enderezo familiar 

Poboación  C.Postal

Teléfonos de contacto ( A ANPA utilizaraos pola orde que os poñades)

1º                                                                              2º                                                               3º                                       

CORREOS ELECTRÓNICOS: _______________________________________________________________

Este é o método habitual de contacto da ANPA e as empresas contratadas para xestionar as actividades coas persoas asociadas, por favor non

esquezades facilitárnolo.

OBSERVACIÓNS: __________________________________________________________________

TITULAR DA CONTA :__________________________________________________________________________________

                       IBAN                ENTIDADE           OFICINA                DC                Nº CONTA

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter persoal, que serán tratados coa finalidade de
xestionar os datos identificativos dos asociados, promover actividades organizadas pola asociación así como levar a cabo a xestión
fiscal,  contable  e administrativa.  Os datos poderán ser  cedidos  ás empresas coas que a ANPA contrate  a  xestión das actividades
extraescolares e servizos,  administración tributaria, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á  xestoría para
cumprir coas obrigas fiscais. Os datos proporcionados  conservaranse mentres permaneza de alta como asociado, ou durante os anos
necesarios  para  cumprir  coas  obrigas  legais.  Vostede ten dereito  a  obter  confirmación  sobre  se  estamos  tratando os  seus  datos
persoais,  polo  tanto  ten  dereito  a  acceder  aos  seus  datos  persoais,  rectificar  os  datos  inexactos  ou  solicitar  a  súa  limitación,

portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios. 
O asinante tamén autoriza o envío por E-Mail de comunicacións informativas e a publicación de imaxes das actividades en redes sociais
e páxina web da ANPA
Poderá  exercitar  os  dereitos  de OPOSICIÓN,  ACCESO, RECTIFICACIÓN,  LIMITACION,  SUPRESION E PORTABILIDADE mediante  escrito
dirixido a ANPA FONTELA, Rúa Roma, 21. CP: 15707 de Santiago de Compostela  acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto
documento que acredite a súa debida identidade .

_______________, _____ de______________ de 2019

Asinado:

mailto:anpafontela@gmail.com


CEIP das FONTIÑAS - Rúa Roma, 21
15707 - Santiago de Compostela

Tel.: 660 647 808 
anpafontela@gmail.com

FICHA 2: SOLICITUDE  DE  INSCRICIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – CURSO 19 – 20 (OUTUBRO-XUÑO)

ALUMNO/A: CURSO DATA NACEMENTO

Nome e DNI das persoas autorizadas para recoller á/ao alumna/o (deben traer o DNI)

Observacións de especial interese (alerxias, minusvalías, adaptacións necesarias...)

Teléfono de contacto para as actividades (se é diferente dos indicados na ficha 1)

 Actividade Idades Horario Prezo mensual Descrición
      

□ DANZA GALEGA Ed. Infantil e
Primaria

Luns
 16:30h - 17:30h 10,50 € Empregar roupa e calzado cómodo.

□ PANDEIRETA Ed. Infantil e
Primaria

Luns
17:30h - 18:30h 10,50 € Cada participante levará a súa pandeireta. A 

monitora asesorará sobre cal é a máis axeitada.

□ BAILE MODERNO Ed. Infantil e
Primaria

Luns
 17:30h - 18:30h 10,50 € Empregar roupa e calzado cómodo.

□ HÓCKEY SOBRE
PATÍNS 

A partir de 5
anos

Luns
16:30h - 17:30h 10,50 €

Os patíns deben de ser de catro rodas paralelas, 
non son aconsellables patíns en liña.
Non é preciso mercar paus. Ponos a empresa.

□ JUDO 1
Ed. Infantil ata

2º Primaria

Mércores e venres
16:00h - 17:00h 18,00 € Recoméndase empregar o kimono. O monitor dará

pautas para mercalo. Poderase comezar a 
actividade empregando roupa deportiva.

□ JUDO 2 A partir de 3º
de Primaria

Martes e xoves
16:00h - 17:00h 18,00 €

□ DEPORTES DE
RAQUETA

A partir de 5
anos

Martes
17:30 - 18:30h

10,50 €

Iniciación aos seguintes deportes trimestralmente:
Tenis/Tenis de mesa/Bádminton. 
Cada trimestre os/as participantes deben levar ás 
súas propias raquetas de cada un dos deportes 
correspondentes. (NOVA ACTIVIDADE 2018-2019)

□ IOGA INFANTIL Ed. Infantil e
Primaria

Martes 
17:30h - 18:30h 10,50 € Empregar roupa e calzado deportivo para realizar 

a actividade. (NOVA ACTIVIDADE 2018-2019)

□ INGLÉS COLOQUIAL
1

Ed. Infantil Martes 
16:30 - 18:30h 18,00 €

Esta actividade ten un enfoque lúdico e 
fundamentalmente oral. Non é clase de reforzo 
escolar. 
Na metade da clase faise un descanso para 
merendar (deben levar a súa merenda).

□ INGLÉS COLOQUIAL
2

Ed. Primaria Xoves
16:30 - 18:30h 18,00 €

□ INICIACIÓN
MUSICAL

Ed. Infantil e
Primaria

Mércores 
16:30 - 17:30h 10,50 €

Esta actividade ten un enfoque lúdico e é para 
espertar o interese pola música. Non é clase de 
reforzo escolar.

□ CAPOEIRA

Ed. Infantil e
Primaria e
familiares

adultos

Mércores
17:30 - 18:30h

• 1 persoa 15 €
• 2 pers mesma 
familia 25 €
• 3 pers mesma 
familia 30 €

Empregar roupa e calzado deportivo. 

□ ROBÓTICA 2 Ed. Primaria Mércores
16:30 - 17:30h 18,00 € No caso de formarse un só grupo será en horario 

das 16:30h a 17:30h.
Monitorado da empresa Play Code Academy é o 
responsable de impartir a actividade.□ ROBÓTICA 1 Ed. Infantil a

partir 4 anos
Mércores

17:30 - 18:30h 18,00 €

□ DEBUXO E PINTURA Ed. Infantil e
Primaria

Mércores
17:30 - 18:30h

10,50 € /mes
Material: 20 €/ano
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CEIP das FONTIÑAS - Rúa Roma, 21
15707 - Santiago de Compostela

Tel.: 660 647 808 
anpafontela@gmail.com

□ PATINAXE
ARTÍSTICA

Ed. Infantil e
Primaria

Xoves
 16:30h - 18:30h 18,00 €

Os patíns deben de ser de catro rodas paralelas, 
non son aconsellables patíns en liña.
O horario inclúe aprender a quitar e patíns, unha 
aprendizaxe que forma parte da actividade.
Na metade da clase faise un descanso para 
merendar (deben levar a súa merenda).

□ XADREZ 2 Ed. Primaria
Xoves

 16:30h - 17:30h 16,00 €
Imparte Escola de Xadrez Compostela

□ XADREZ 1 Ed. Infantil Xoves
 17:30h - 18:30h

16,00 €

 
L   U   D   O   T   E   C   A  (indicar se asistiría 1 ou 2 horas ao día).
Xestionada conxuntamente coa Federación de Anpas Compostela coa
colaboración da Deputación da Coruña.

2h
□

1h
□ Multideporte

Ed. Infantil e
Primaria

Luns
16:30 - 18:30h 10h semana: 

50€/mes
9h sem: 46€/mes
8h sem: 42€/mes
7h sem: 40€/mes
6h sem: 35€/mes
5h sem: 25€/mes 
4h sem: 23€/mes
3h sem: 20€/mes
2h sem: 14€/mes
1h sem: 10€/mes

Días soltos 2h á 
tarde: 5€/día

Días soltos 1h á 
tarde:  3€/día

• As persoas que empreguen días soltos avisarán, 
preferentemente, antes das 14:00h do mesmo día.
• As crianzas poden ser recollidas en calquera momento 
da franxa horaria de 16:30 a 18:30.
• A monitora da ludoteca é Eli, que xa levou a actividade 
o ano pasado e tamén traballa no noso comedor. 
• A ludoteca pretende ser un punto de encontro para a 
diversión e unha posibilidade para a conciliación laboral 
e familiar.
• Os obradoiros de cociña dos mércores consistirán na 
preparación previa das receitas e traballar conceptos de 
vida saudable (16:30h a 17:30 h.) e a elaboración das 
receitas no comedor (17:30h a 18:30h).
• Por ser un servizo deficitario, as familias aceptan doar á
Federación de ANPAS Compostela o importe que lles 
puidera corresponder como reparto das subvencións 
solicitadas por esta entidade para o desenvolvemento do
Servizo de Ludoteca.
• Unha vez iniciado o servizo deberase formalizar a 
matrícula no mesmo cubrindo o impreso específico que 
se vos fará chegar a través da monitora ou por correo 
electrónico.

2h
□

1h
□

Artes  plásticas, 
pintura  e 
manualidades

Ed. Infantil e
Primaria

Martes
16:30 - 18:30h

2h
□

1h
□

Obradoiros de 
cociña e de vida 
saudable 

Ed. Infantil e
Primaria

Mércores
16:30 - 18:30h

2h
□

1h
□

Ciencia divertida e 
obradoiros 
medioambientais 

Ed. Infantil e
Primaria

Xoves
16:30 - 18:30h

2h
□

1h
□

Cine / Xogamos 
coa informática 
(semanas alternas)

Ed. Infantil e
Primaria

Venres
16:30 - 18:30h

□ Días soltos
Ed. Infantil e

Primaria

Calquera día avisando,
preferentemente,
antes das 14:00 h.

*** Actividades extraescolares noutros centros públicos de Santiago: como membros da federación de ANPAS Compostela, existe a
posibilidade de asistir ás actividades doutros centros públicos de Santiago. Xestiónanse directamente coas ANPAS organizadoras.

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter persoal, que serán tratados coa finalidade de xestionar
os  datos  identificativos  dos  asociados,  promover  actividades  organizadas  pola  asociación  así  como  levar  a  cabo a  xestión  fiscal,  contable  e
administrativa.  Os  datos  poderán  ser  cedidos  ás  empresas  coas  que  a  ANPA  contrate  a  xestión  das  actividades  extraescolares  e  servizos,
administración tributaria, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á  xestoría para cumprir coas obrigas fiscais. Os datos
proporcionados  conservaranse mentres permaneza de alta como asociado,  ou durante os anos necesarios  para cumprir coas obrigas  legais.
Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos

persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios. 
O asinante tamén autoriza o envío por E-Mail de comunicacións informativas e a publicación de imaxes das actividades en redes sociais e páxina
web da ANPA
Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACION, SUPRESION E PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a ANPA
FONTELA, Rúa Roma, 21. CP: 15707 de Santiago de Compostela  acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto  documento que acredite a súa
debida identidade .
A sinatura do presente documento tamén supón a aceptación das condicións nel recollidos así  como as indicadas na páxina
seguinte (información complementaria)

_______________, _____ de______________ de 2019

Asinado:
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CEIP das FONTIÑAS - Rúa Roma, 21
15707 - Santiago de Compostela

Tel.: 660 647 808 
anpafontela@gmail.com

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – CURSO 19 – 20  

 A SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PODE PRESENTARSE ATA O 24
DE SETEMBRO. (PREGAMOS RAPIDEZ NA PRESENTACIÓN PARA PODER CONFIGURAR CANTO ANTES
OS GRUPOS).

Por correo electrónico:  anpafontela.extraescolares@gmail.com ou nun sobre a nome da ANPA na
conserxería do centro ou na caixa de correo instalada ao lado da porta do local da ANPA.

Nesa semana (en canto nos sexa posible) comunicaremoslle ás familias no caso de que haxa algunha
actividade que non acade o mínimo de inscritos e teña que ser suspendida. 

 Documentación a presentar:

o As familias que só queiran asociarse á ANPA só teñen que presentar cuberta a FICHA 1.

o As  familias  que  queiran  inscribirse  en  actividades (independentemente  de  se  se  queren
asociar á ANPA ou non) deben presentar cubertas e asinadas a FICHA 1 (1 páxina) e a FICHA 2
(2 páxinas)

o As actividades  comezarán o  1  de  outubro AGÁS LUDOTECA,  que,  tal  e  como se  indicou,
comezou co curso escolar pola súa finalidade conciliadora. 

o Os inscritos na  LUDOTECA terán que mandar, ademáis da  FICHA 1 (1 páxina) e FICHA 2 (2
páxinas),   o  formulario  de  inscrición  específico  para  esta  actividade  da  FEDERACIÓN  DE
ANPAS COMPOSTELA.

 Calquera neno/a inscrito/a noutra actividade poderá facer uso da ludoteca por días soltos aínda que
non teña marcado a casiña.

 O pagamento destes servizos realizarase por adiantado mediante domiciliación bancaria   xestionada
por EXTRAESCOLARES GALICIA, SL do 1 ao 10 de cada mes, no caso dos inscritos fixos. No caso do uso
ocasional  dos  servizos,  facturarase  ao  final  de  mes  o  total  dos  días  utilizados.  Os  datos  que  se
utilizarán  para  o cobro serán  os  indicados  no impreso de alta  da asociación.  No caso de que se
produza a devolución de algún recibo o cobro do mesmo terá un incremento de 4 € en concepto de
comisións bancarias.

 Para máis información: anpafontela.extraescolares@gmail.com ou no teléfono 691 47 50 60
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