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Eureka!

Enxebre

Escola de actores 

Feito a man  

O ritmo do son

E DESPOIS
DE CLASE...

DE OCIO
PROGRAMA

EDUCATIVO

PROGRAMA SUBVENCIONADO POLO CONCELLO DA CORUÑA.PROGRAMA SUBVENCIONADO POLO CONCELLO DA CORUÑA.

Os teus fillos e fillas poden 
disfrutar nas súas tardes cun 
programa de ocio educativo e 
animación sociocultural.

O programa presenta unha 
composición multidisciplinar 
estruturada en actividades 
que posibilitan unha forma-
ción integral co  xogo como 
principal integral co  xogo 
como principal ferramenta de 
intervención educativa. Como 
complemento ao programa, 
organízanse visitas didácticas 

aos equipamentos científicos 
e culturais da cidade nos que 
os/as escolares participarán en 
propostas elaboradas e adap-
tadas a sua idade e intereses.

Por outra banda, e dependen-
do do obradoiro no que partici-
pen, os/as escolares intervirán 
os/as escolares intervirán 
noutras propostas educativas 
como a Feira Matemática, o 
Día da Ciencia na Rúa, o 
Certame de teatro Escolar, 
etc…                   



Xogando a facer teatro, inventaremos historias, crearemos personaxes, elaboraremos 
vestiarios e decorados, representaremos contos,... cun ingrediente indispensable: 
imaxinación (e moito, moito teatro!).

Convírtete nun auténtico artista, deseñando as túas propias creacións e xoguetes con 
materiais e técnicas como a goma eva, a pasta de modelar, feltro, material de 
reciclaxe, etc.

Divírtete xogando coa música e os instrumentos, cantando e bailando ao compás dos 
movementos e ritmos mais creativos. 

Descobre a maxia que agocha a nosa tradición a través dos xogos, contos, bailes e 
cantigas populares, da man dos personaxes fantásticos das nosas lendas.

Esperta a mente e agudiza o teu enxeño a través dos xogos de estratexia, de mesa, dos 
quebracabezas, ilusións ópticas, e como non, da maxia e dos experimentos científi-
cos.

OCIO
EDUCATIVO

FICHA DE INSCRICIÓN 
CURSO 2017/18

PERIODO DE INSCRICIÓN
Do 4 ao 15 de setembro de 2017  

Para formalizar a inscrición no Programa de Ocio Educativo deberase entregar a ficha  
de inscrición debidamente cumprimentada e aboar a cota trimestral correspondente  
á modalidade de participación solicitada. 
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden  
prazas vacantes no grupo de idade que se solicita.

LUGAR DE INSCRICIÓN
No local da ANPA de cada centro educativo no que se realice o Programa de Ocio Educativo. 

PERIODO DE REALIZACIÓN
Do 2 de outubro de 2017 ao 31 de maio de 2018.

 

  PERSOAS DESTINATARIAS
Escolares de Educación Infantil, 1.º, 2.º, 3.º e 4.º de Educación Primaria dos centros educativos 
públicos do Concello.

 

- As solicitudes de escolares con N.E.E., serán valoradas polo SME en función da adecuación  
  do programa as súas necesidades e dispoñibilidade de recursos. 
- A ratio mínima para formar grupo será de 12 participantes para centros de liña 1 e de 15 
  para centros de liña 2 ou superior.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Existen dúas modalidades de participación. Cada unha delas ten establecida unha cota trimestral.

 

  HORARIO
De luns a venres de 16.00 a 18.00 h. en horario ininterrompido. Cada obradoiro realizarase  

no día que asigne o ANPA, tendo en conta a dispoñibilidade de espazos do centro.

  MODELO CALENDARIO ORIENTATIVO

EUREKA!  
 

 

ENXEBRE  

ESCOLA DE ACTORES  

 

FEITO A MAN  
 

O RITMO DO SON  

  OBRADOIROS 

PROGRAMA

O/A ESCOLAR

TF. 1 TF. 2

E-MAIL

Cota a aboar (*):

NOME E APELIDOS DO/A ESCOLAR

CENTRO

PAI / NAI / OU REPRESENTANTE LEGAL

DATA DE NACEMENTO CURSO E AULA
ENDEREZO C.P.

NIF

Solicito formalizar a
inscrición no Programa

de Ocio Educativo
os días:

EUREKA! FEITO A MAN
 

O RITMO DO SON
 

ESCOLA DE ACTORES
 

ENXEBRE
 

2017/2018

201

Sinatura ou selo da ANPA

Euros Nº de días

A Coruña,                  de                       do 201 (Sinatura)

Autorización de 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. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 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 ANPAs 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.   

(*) Cada participante aboará no momento da inscricón a cantidade de 4 € en concepto de seguro de accidentes, que lle dará cobertura en todos os programas 
xestionados pola Federación de ANPAs para o curso 17-18.
A baixa no Programa de Ocio Educativo deberá solicitarse na ANPA de cada centro

PROGRAMA SUBVENCIONADO POLO CONCELLO DA CORUÑA.


