
Apego. Actividades abril-maio 2016
Solicitude de participación nos obradoiros

Estades inscritos/as no proxecto Apego?:         si          non 

Nome do/s peque/s:
(ou nome previsto)

Data/s de nacemento (ou data prevista):
               
Nome do/s adulto/s acompañante/s (máximo de dous): 

Teléfono:                                 Enderezo electrónico: 

Enderezo postal:

Numera, en cada obradoiro, as opcións segundo a vosa preferencia:

Prende no Colo. Obradoiro de cantigas, cantos de berce e xogos de dedos con Luís Prego 
(de 0 a 3 anos)

 Xoves 28 de abril, de 18 a 19 horas, na Casa da Luz

 Domingo 8 de maio, de 12 a 13 horas, na Casa da Luz

Encontros familiares creativos: educar fillos/as felices. Charla-obradoiro con Cristina Fariñas
(de 0 a 6 anos)

 Sábado 30 de abril, de 11.30 a 13 horas, no Pazo da Cultura

 Venres 20 de maio, de 17.30 a 19 horas, na Casa da Luz

Os/as nenos/as e a lingua: unha oportunidade. Charla con Manuel Núñez Singala 
(de 0 a 6 anos)

 Martes 24 de maio, de 18 a 19 horas, na Casa da Luz

Palma, Repalma. Obradoiro de contos, cantos e arrolos para bebés con Pavís Pavós 
(de 0 a 4 anos)

 Xoves 26 de maio, de 18 a 19 horas, na Casa da Luz

Por favor,  levade unha  mantiña  para sentardes no chan.  Se vos xurdise algún  impedimento para asistir  ao
obradoiro, por favor, comunicádenolo para xestionar correctamente a listaxe de persoas admitidas. Grazas. 

                                                ,           de                                             de 201

De conformidade co previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, comunicámoslle que os seus datos de carácter persoal serán incluídos nun ficheiro denominado
"Formación", inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos e cuxo responsable é o Concello de Pontevedra. A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión dos cursos
de formación impartidos polo Concello de Pontevedra. Como titular dos datos, vostede dá o seu consentimento e autorización para incluílos no ficheiro anteriormente detallado. Poderá exercitar de
balde os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, situado na praza de España s/n, 36071 Pontevedra
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