
Informática • Xadrez • Judo 
Patinaxe • Manualidades • Tenis 

Baile • Ballet • Teatro

Xogos psicomotrices 
Patinaxe • Ballet • Judo

• Terá que haber un número mínimo de alumnos para poder realizar a actividade.
• Na actividade de tenis o número de alumnos está limitado.
• Poderanse facer máis grupos se o número de alumnos é elevado cambiando o día.
• A licencia da Federación Galega de Judo é obrigatoria. Cobrarase co primeiro recibo.
• O traxe de judo é obrigatorio desde primeiro de E.P.
• Os recibos pasaranse ao cobro o 15 de outubro de 2018 (out. nov. dic. + licencia judo), o 1º de xaneiro de 2019 (xan. feb. mar.)     
  e o 1º de Abril de 2019 (abr. mai.).
• As clases comezarán o dia 1 de outubro (luns) incorporándose os alumnos que lles coincida ese día.
• Os alumnos esperarán no patio cuberto do colexio, onde os recollerán os monitores para levalos ás aulas.
• Haberá desconto para familias numerosas sempre que se anoten ás actividades tres irmáns.
• Recoméndase patín normal, non en liña.

Entregar antes do  29 de setembro na secretaria do colexio. Calquera dúbida ou aclaración: 607 26 32 30 (Jaime Roque)

luns martes mércores   xoves    venres

Xadrez • Tenis
(Ambas dende 

E.I. 5 anos)
Baile Moderno

(Só 2 E.I. hasta 2 E.P.)

Baile Moderno
(Dende 3º E.P.)

Informática
Teatro

Xadrez • Tenis
(Ambas dende 

E.I. 5anos)

Baile Moderno
(Dende 3ºEP)

Informática
Teatro

Tenis
(E.P.)

Judo y D.P.
(Dende EI 5anos)

Teatro
(E.P.)

Manualidades 
Debuxo e Pintura

Patinaxe
(Dende 4 anos)

Ballet
(Dende E.I. 5anos)

Tenis
(E.P.)

Teatro
(E.P.)

Manualidades 
Debuxo e Pintura

Patinaxe
(Dende E.I. 5anos)

Ballet
(Dende E.I. 5anos)

Judo y D.P.
(Dende E.I. 5anos)

HORARIOS

17:30

18:30

Ballet
Xogos Motrices 

Judo 
Patinaxe

15:30

17:30

14:00 

15:00

Só o venres, e só para alumnos de Educación Infantil: 3, 4 e 5 anos.

E.Infantil, Primaria e Secundaria: 16€ (1 día) 
E. Infantil, Primaria, e Secundaria: 24€ (2 días a la semana)

Prezos  



CURSO         EI    EP  ESO

En cumprimento da ley orgánica 15/1999 do 13 de 
decembro de Protección de datos de carácter 
personal. Informámoslle de que os seus datos serán 
incorporados no fichero automático. En ningún caso 
serán cedidos a terceiros. Poderán exercer os dereitos 
de aceso, rectificación, cancelación e oposición 
mediante escrito, indicando o dereito que desexa 
facer efectivo á: agrupaciondeportivaludi@gmail.com

ACTIVIDADES

2018-19

C.P.R. PLURILINGÜE CALASANCIAS  

Banco ou caixa
IBAN ES
Titular

Datos Bancarios

   Actividade             Días              Horas         Mes comezo

Actividades

Informática • Xadrez • Judo 
Tenis • Xogos psicomotrices • Manualidades

 Baile • Ballet • Patinaxe

1ºApelido   
2ºApelido   
Nome   
Data de Nacemento  
Enderezo    
   Poboación   
CP   Provincia
Móbil
e-mail
Profesor/a

Datos do alumno


