
 

 

 

 

DATOS DO PAI / NAI / TITOR/A 

 

Nome: Apelidos: 

DNI: Teléfono/s de contacto: 

Correo electrónico: 

Enderezo: 

Código Postal: Poboación: 

A nai do neno/a traballa de forma activa? SI NON 

O pai do neno/a traballa de forma activa? SI NON 

 

DATOS DO NENO/A: 

 

Nome: Apelidos: 

Data de nacemento: Idade: 

Está empadroado/a no Concello de A Illa de Arousa? SI NON 

Padece algún tipo de alerxia ou intolerancia? 

 

Cal? ______________________________________________ 
 

SI NON 

Participa na Ludoteca algún/algunha irmán/irmá? 

 

Cal é o seu nome? __________________________________ 
 

SI NON 

 

DECLARO cumplir coas normas Covid 19 establecidas e facerme 

responsable do/a menor/es en caso de Covid. 

SI NON 

 

OUTROS DATOS DE INTERESE: 

 

Meses que desexa participar Xullo Agosto 

AUTORIZO ó Concello de A Illa de Arousa a utilizar a imaxe 

do/a menor con fins divulgativos? 

SI NON 

 

DATOS BANCARIOS: 

 

AUTORIZO que se efectúe o cargo bancario correspondente no seguinte número de conta: 

IBAN ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

INSCRICIÓN 

LUDOTECA DE VERÁN_A ILLA DE AROUSA 

2017 

Sinatura: 

 

 
 

A Illa de Arousa, _____ de ___________________de 2021 

Observacións: 

Nº Registro de entrada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quen pode participar? Nenos e nenas de 3 a 12 anos de idade. 

Cando se realiza? Do 1 de xullo ó 31 de agosto. 

En que horario? De luns a venres de 10.00 h a 14.00 h (posibilidade 

de entrada ás 9.00 h). 

Onde? No Colexio “Torre-Illa” de A Illa de Arousa. 

Canto custa? 100 €/mes (Se participan dous ou máis irmáns 80 

€/mes por neno/a) 

Cando podo inscribirme? Desde o mércores 16 ó martes 22 de xuño de 2021. 

Onde podo inscribirme? No Rexistro do Concello de A llla de Arousa de 

9.00 h a 14.00 h  

Número de prazas: 40 persoas 

Orde de preferencia: • Empadroados/as no Concello de A Illa de Arousa. 

- Traballen os dous proxenitores no verán. 

- Traballe un dos proxenitores no verán. 

• Non empadroados/as. 

 

NOTA: no caso de empate terase en conta a orde de entrega da solicitude. 

Documentación a 

entregar coa 

solicitude: 

• Certificado de empadroamento: será verificado no padrón de 

habitantes do Concello de A Illa de Arousa. 

• Traballadores/as por conta allea: Copia do contrato de traballo e/ou 

certificado de empresa na que se acredite que está traballando. 

• Traballadores/as por conta propia: Copia do último recibo do 

pagamento da cota á Seguridade Social ou da correspondente 

mutualidade. 

 

Cando e onde 

sairá a listaxe de 

admitidos/as? 

A listaxe de admitidos/as sairá ó 

longo do 24 de xuño no 

taboleiro de anuncios da páxina 

web do Concello e expoñerase 

na porta do Casa Consistorial. 

Cando será a 

reunión 

informativa para 

os/as 

admitidos/as? 

O venres 25 de xuño ás 20.30 h 

no Salón de Plenos do Concello. 

NOTA: As persoas que non entreguen a documentación antes do prazo 

sinalado serán excluidas. 


