Colexio La Salle
Rúa Pardo Bazán, s/n/
15406 Ferrol (A Coruña)

Tfno: 981318111
Móbil: 628737596
E mail: info@lasalleferrol.es
Web: http://www.lasalleferrol.es

OBRADOIROS VOLUNTARIOS POLAS TARDES EDUCACIÓN PRIMARIA
(Outubro a Maio)
Estimados pais e nais:
En outubro iniciamos os obradoiros voluntarios e gratuítos, polas tardes, impartidos polo profesorado
do colexio . A súa finalidade e función, ademais de educativa é facilitar a conciliación familiar, naquelas
familias que o necesiten. As NORMAS que os rexen son as seguintes:
1. Os obradoiros son gratuítos e voluntarios, impartidos polos mestres do colexio.
2. O horario é de 15:45 h a 17:30 h, de luns a xoves e de outubro a maio.
3. Poden apuntarse a calquera día da semana de luns a xoves (un día, dous, tres ou catro), ás dúas
sesións ou só á primeira.
4. En caso de necesitar algún material para realizar algún obradoiro o mestre porase en contacto
coas familias.
5. É necesaria a puntualidade e asistencia. En caso de ter 5 faltas non xustificadas, o alumno/a,
non poderá participar máis no obradoiro nese trimestre.
6. A inscripción nos obradoiros soamente se poderá facer en setembro e ao final de cada
trimestre para incorporarse aos obradoiros despois das vacacións. Non se admitirán
inscripcións realizadas noutro momento do curso.
7. As entradas e saídas aos obradoiros realizaranse pola entrada da rúa Pardo Bazán.
Por cuestións de organización, necesitamos saber o número de alumnos/as que imos ter en cada
obradoiro. Pregamos que aquelas familias que estén interesadas, cubran a inscripción, tendo en
conta as normas que se citan enriba. Entregarase o resgardo ao titor/a, antes do 24 de setembro
(último día para realizar a inscripción).
CURSOS - HORAS
1ªS. 15:45 – 16:35
2ªS. 16:35 – 17:30
Cursos: 1º, 2º y
3º EP
2ªS. 16:35 – 17:30
Cursos: 4º, 5º y
6º EP
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HAVILECT
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COSTURA CREATIVA
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CLUBE DE
LECTURA
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SalleJoven

Eu…………………………………………… pai/nai/titor/a, do alumno/a: ………………………………………………………..
que cursa: ……………………………………………, quero matriculalo no/s obradoiro/s: …………….…………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
que se vai desenvolver o/s días ou días:…………………………………………………………………………………..….
(indicar asistencia á primeira sesión ou ás dúas) e comprométome á súa asistencia, respectando
as normas.
Asistirá só á primeira sesión
Asistirá ás dúas sesións

Asinado: __________________________
Ferrol, a ________ de _________ de 2019

