CÓXEGAS
PROGRAMA

(do 1 ao 21 de xuño)

CREA A TÚA PROPIA AVENTURA

+ INFORMACION

Xogos e Deportes
Animación teatral
Expresión plástica...

Federación Provincial ANPAS

Rúa Orzán, 21 - 15003 A Coruña
email: ocio@fedapascoruna.org
web: www.fedapascoruna.org
Tel.: 981 202 002 / 981 201 877
Programa subvencionado polo Concello da Coruña

Programa subvencionado polo Concello da Coruña

FICHA DE INSCRICIÓN

QUE É O PROGRAMA “CÓXEGAS”?

O programa Cóxegas é unha proposta que xurde como resposta a demanda das familias
para poder conciliar a vida familiar e laboral ata o último día do curso escolar.

Este programa ofrece aos escolares a oportunidade de realizar xogos e deportes
así coma actividades lúdicas de animación teatral, plástica ... baixo un enfoque integrador onde os nenos e nenas serán os propios protagonistas
mediante a creación dunha aventura virtual nestas tres semanas
de duración.

Ao remate destas 3 semanas, as familias poderán comprobar
o realizado no programa Cóxegas a través dunha actividade final.

QUE OBXECTIVOS TEN?

- Ofrecer unha vía de conciliación familiar no propio centro
educativo.
- Afianzar hábitos e normas de comportamento e convivencia.
- Favorecer o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivosocial e da personalidade dos nenos e nenas a través do xogo e
as actividades lúdicas axeitadas a cada idade.

A QUEN VAI DIRIXIDO?

Nenos e nenas matriculados no propio centro educativo, precisando un mínimo de 10
escolares inscritos para a formación de grupo.

ONDE SE REALIZA?

En todos os CEIPs públicos que así o
soliciten e aproben en Consello Escolar

ONDE ME INSCRIBO?

No lugar e horario que estableza a ANPA
do teu colexio, do 14 ao 18 de maio
Imaxe de portada obtida de http://www.arnedo.com/

CANDO SE REALIZA?

Período: do 1 ao 21 de xuño
Días e horario: de luns a venres, de 16 a 18 h.

COTA A ABOAR

15 €

Curso 17-18

Centro educativo:…………………………………Curso e aula:…………………..
Nome e apelidos:…………………………….… Data de nacemento:……………..

Enderezo: ………………………......…………......................… C.P.……..................

Nai, pai ou representante legal : ……................………………………....................…
NIF: ..................................... Tel. 1: ..............……....…. Tel. 2:……………..........……..

E-mail:………………............................................................................................………
Auto rizació n da imaxe

Autorizo á Federación Provincial de ANPAS, a
empregar e/ou publicar con carácter pedagóxico ou
informatívo as imaxes que se puidesen realizar no
desenvolvemento deste programa, e nas que
apareza individualmente ou en grupo, o neno ou
nena inscrito ou inscrita
SI autorizo

Non autorizo

Cota a aboar(1): 15 €

Co arreglo ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de protección de Datos de Carácter Personal (BOE
14/12/1999), se lle informa que os seus datos personais serán
incluídos no Ficheiro da Federación de APAs, co fin de almacenar
os seus datos. Respecto deles, poderá exercitar os dereitos de
acceso, rectificación e cancelación, nos termos previstos na citada lei, dirixíndose por escrito á Federación Provincial de
Asociacions de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos de A
Coruña, sito na rúa Orzán 21, CP 15003. A Coruña.

(1) Estarán exentos de cota os nenos e nenas que xustifiquen ser beneficiarios da beca comedor para o curso 17/18

A Coruña, ………...de xuño de 2018 (Sinatura)...........................

Programa “CÓXEGAS” - Xustificante de pago

O / A ALUMNO/A .................................................................... ABOA A CANTIDADE DE 15€

QUEDANDO INSCRITO NO PROGRAMA CÓXEGAS PARA O MES DE XUÑO DE 2018
A Coruña, ………de xuño de 2018

(Sinatura ou selo da ANPA)...........................

Programa subvencionado polo Concello da Coruña

