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+ INFORMACIÓN
Servizo Municipal 
de Educación 

Avda. da Marina, 18 - 15001 A Coruña 

email: educacion@coruna.es 

web: www.edu.coruna.es 

Tel.: 981 184 200

Federación Provincial ANPAS 

Rúa Orzán, 21 - 15003 A Coruña 

email: ocio@fedapascoruna.org 

web: www.fedapascoruna.org 

Tel.: 981 202 002 / 981 201 877

Os teus fillos e fillas poden 
disfrutar nas súas tardes co 
Programa de Ocio Educativo e 
animación sociocultural. 

O programa presenta unha 
composición multidisciplinar 
estruturada en actividades que 
posibilitan unha formación 
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 adaptadas a sua 

idade e intereses.

Por outra banda, e dependendo 

do obradoiro no que participen, 

os/as escolares intervirán 

noutras propostas educativas 

como a Feira Matemática, o Día 

da Ciencia na Rúa, o Certame 

de teatro Escolar, etc… ExperimentART

Exprésate!

Actor´s Studio 

Music and Play 

Divermates

Pequeciencia...

E DESPOIS
DE CLASE...
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OCIO
EDUCATIVO

FICHA DE INSCRICIÓN 
CURSO 2014-15 

  Periodo de inscrición 
1º PLAZO: do 2 ao 13 de xuño de 2014 

2º PLAZO: do 10 ao 19 de setembro de 2014 

Para formalizar a inscrición no Programa de Ocio Educativo deberase entregar a ficha  

de inscrición debidamente cumprimentada e abonar a cota trimestral correspondente  

á modalidade de participación solicitada. 

Unha vez comenzado 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 O cio 

Educativo. No momento de formalizar a inscrición, deberá entregarse a fotocopia do DNI  

do pai/nai o representante legal e a fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa inscrita.

  Periodo de realización 
Do 1 de outubro de 2014 ao 29 de maio de 2015

  Persoas destinatarias 
Escolares de educación Infantil, 1º e 2º de 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 10 participantes e a máxima de 20.

  Modalidades de participación 
Existen dúas modalidades de participación. Cada unha delas ten establecida unha  

cota trimestral en concepto de materiais didácticos e desprazamentos aos museos  

e equipamentos da cidade.

  Horario 
De luns a venres de 16.00 a 18.00 h. Cada obradoiro realízase nun  

día asignado á semana, polo que se establece o seguinte calendario  

orientativo para os centros e as familias.

  Organización horaria 

* A asistencia de 1 día ou días será 

completa por todo o horario da activida-

de. En ningún caso a asistencia será só 

a unha hora. Ademais, a asistencia baixo 

esta modalidade estará condicionada 

pola existencia de vacantes unha vez 

ocupadas as prazas polos inscritos na 

modalidade 1.

Coruña  
Tardes
CURSO 2014-15

PROGRAMA

O/A ESCOLAR

O/A ESCOLAR

REPRESENTANTE LEGAL

TELÉFONO
E-MAIL

Nº DNI

Solicito formalizar a 
inscrición no Programa 

de Ocio Educativo do 
SME (1) os días:

(1) A BAIXA no Programa de Ocio Educativo deberá solicitarse na ANPA de cada centro

Desexo recibir información doutros programas municipais que oferte o SME

DIVERMATES E 
PEQUECIENCIA

DIVERMATES E 
PEQUECIENCIA

ExperimentART

ExperimentART

MUSIC AND PLAY

PLAYING

ACTOR´S STUDIO

ACTOR´S STUDIO

EXPRÉSATE!

EXPRÉSATE!
2014/2015

Sinatura


