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PLAYING ENGLISH
INGLÉS EXTRAESCOLAR
As clases e o seu funcionamento
-Clases a partir dos tres anos.
-A partir dos 7 anos os/as alumnos/as poderanse presentar ó exame internacional do
LONDON TRINITY COLLEGE.
-As clases son impartidas con dinámica de conversa, buscando por un camiño natural a
aprendizaxe do idioma, sen traducións e sen tarefas para a casa co ﬁn de non recargar
os actuais estudos dos alumnos/as.
-A partir dos 7 anos os/as alumnos/as poderanse presentar ó exame internacional do
LONDON TRINITY COLLEGE.
-Con este propósito, os/as alumnos/as contarán cun libro para a preparación dos
exames internacionais. Terá un custo de 20€ e serán informados da súa compra unha
vez que os alumnos estean adecuadamente situados no nivel correspondente.
-Contamos con profesorado especializado, asesorado e supervisado pola persoa
responsable do proxecto linguístico.
-Trimestralmente os pais, nais ou titores recibirán por escrito os resultados alcanzados
polo/a alumno/a.
-Para calquer aclaración, ou desexo de coñecer a evolución do/a alumno/a, así como
para concertar unha entrevista coa profesora ou supervisora, poden poñerse en
contacto no teléfono 673 438 597 ou 693 622 509.

Inscricións
A inscrición poderá ser nos correos electrónicos: pontenglish@gmail.com ou
info@outbacklanguages.com.
En setembro recibirán máis información.

Forma de pago
A cota mensual por 8 horas de clase será de 33€ para os/as socios/as de ANPA pertencentes á FANPA-PONTEVEDRA, e de 38€ para os non socios/as.
Os recibos cargaranse o primeiro día laboral de cada mes. As baixas deben solicitarse
con 15 días de antelación á emisión do recibo.

Calendario e Horarios
A duración do curso será de Outubro a xuño dentro do calendario escolar do centro:
programaranse 8 horas de clase ó mes (salvo causas alleas: festivos, folgas, etc...)
cunha media de 12 e un máximo de 15 alumnos/as por profesor.
Os horarios serán establecidos da seguinte maneira:

GRUPOS PLAYING ENGLISH NO CEIP CAMPOLONGO
Grupos por curso escolar
INFANTIL E PRIMARIA

Horarios
16:30 - 17:30 LUNS E MÉRCORES
17:30 - 18:30 LUNS E MÉRCORES

GRUPOS PLAYING ENGLISH NO CEIP FROEBEL
Grupos por curso escolar
INFANTIL E PRIMARIA

Horarios
16:30 - 17:30 LUNS E MÉRCORES
17:30 - 18:30 LUNS E MÉRCORES

GRUPOS PLAYING ENGLISH NO CEIP ÁLVAREZ LIMESES
Grupos por curso escolar
INFANTIL E PRIMARIA

Horarios
16:30 - 17:30 MARTES E XOVES
17:30 - 18:30 MARTES E XOVES

GRUPOS PLAYING ENGLISH NO CEIP VILLAVERDE
Grupos por curso escolar
INFANTIL E PRIMARIA

Horarios
16:00 - 17:00 MARTES E XOVES
17:00 - 18:00 MARTES E XOVES

Notas de interese
-Os/as socios/as ANPA deberán achegar o recibo asociado.
-É fundamental que, se o rapaz/a se presentou a algún exame internacional, indiquedes o grado presentado.
-Se algún dos grupos non se puidera formar no horario establecido, por falta de alumnos/as do mesmo nivel nese horario concreto, serán chamados para estudar as alternativas (mínimo para comezar un grupo de 10 alumnos).
-Lles lembramos que os antigos alumnos que teñen hora e días reservados teñen
prioridade.
-Os antigos alumnos que non causaran baixa na actividade pero que por distintas
razóns non poidan continuar neste curso, deberán chamar ou enviar un e-mail para
darse de baixa antes do 15 de Xullo a ﬁn de dispoñer de dita praza.

FOLLA DE INSCRICIÓN
Debido á limitación de prazas nos centros, pregamos nos indiquen a orde de preferencia marcando do 1 ó 4.

CEIP CAMPOLONGO

CEIP ÁLVAREZ LIMESES

CEIP FROEBEL

CEIP VILLAVERDE

Rogamos se sirvan indicar se os/as alumnos/as é novo ou antigo na actividade.
ANTIGO ALUMNO/A

NOVO ALUMNO/A

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A:
CURSO:

NIVEL TRINITY:

TELÉFONO:

TELÉFONO MÓBIL:

EMAIL:
TELÉFONO:
SOCIO/A DA ANPA DO COLEXIO:

SI

NON

NOME E APELIDOS DO/A SOCIO/A:
OBSERVACIÓNS - POÑER EN PREFERENCIA DE GRUPO:
Desexo me cursen os recibos pola conta que a continuación indico. ENTENDO QUE NOS PRÓXIMOS DÍAS NOTIFICAREI ESTE
FEITO A MIÑA SUCURSAL BANCARIA.

Titular da conta:
IBAN:
Unha vez asinadas as prazas dispoñibles, publicaranse as listaxes de admitidos na páxina web: www.nontedurmas.org
Marcando esta casela da o consentimento expreso para que os apelidos e nome do seu ﬁllo/a sexan publicados
na sección de admitidos da Actividade Inglés.
De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos que os seus datos
persoais serán incorporados a un ﬁcheiro automatizado baixo a responsabilidade da Federación Provincial de ANPA de Pontevedra, coa
ﬁnalidade de tramitar e xestionar as actividades e de atender os compromisos derivados da relación que mantemos con vostede e o seu
ﬁllo/a. Pode exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectiﬁcación e opocisión mediante un escrito ao enderezo: Alfonso XIII, 7,
3º, 36002 PONTEVEDRA.
Mentres non nos comunique o contrario, entendemos que os seus datos e os do seu ﬁllo/a non foron modiﬁcados e que se compromete
a notiﬁcarnos calquera variación. Asemade que temos o seu consentimento para ceder os seus datos a The Outback Languages,
empresa encargada de impartir o Playing English para a ﬁnalidade de xestionar e impartir as actividades formativas. Asi mesmo,
informamos da cesión do nome, apelidos e correo electrónico a Concellería de Educación de Pontevedra.
A partir da sinatura do presente formulario vostede autoriza expresamente o tratamento dos seus datos de carácter persoal e os do seu
ﬁllo/a para a ﬁnalidade especiﬁcada, por parte de FANPA-PONTEVEDRA.

