
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN OBRADOIROS TEMÁTICOS DE IGUALDADE (DE 3 A 13 ANOS)

Don/Dona.....................................................................................,  con NIF número..................................,  con

enderezo  na  rúa/praza...................................................................núm..............,  piso............,  con

CP.......................... de................................., e teléfono (preferentemente móbil) ..............................................

Para optar a un dos obradoiros será requisito imprescindible que o/a menor estea empadroado/a no

Concello de Ferrol no día de apertura do prazo de solicitudes, agás para os/as menores  acollidos/as

por familias do Concello de Ferrol  ao abeiro do programa Vacacións en Paz (o empadroamento

comprobase directamente dende o Negociado de Igualdade).

RELACIÓN DE MENORES A INSCRIBIR: 

Nome e apelidos Idade Relación coa persoa que solicita Outros datos relevantes

PROGRAMAS E QUENDAS

Das sete opcións seguintes, só pode elixir unha. Haberá un edificio público de referencia e unha
praza ou parque público.

A) Programa “Peque-emprende”:

Mes de xullo. Santa Mariña (Pavillón municipal – Parque Felipe Dopico)

Mes de agosto. Serantes (A.VV. Serantes)

B) Programa “Lendas de barrio: Memoria para o futuro”:

Mes de xullo. Ludoteca municipal de Igualdade da Praza de España e Praza de Sevilla

Mes de xullo. Esteiro Vello (A.VV. San Carlos)

Mes de agosto. Ferrol Vello (Centro Cívico Ferrol Vello e Praza Vella)

C) Parque natural do rural 2017:

Mes de xullo. Esmelle (Asociación veciñal e arredores)

Mes de agosto. Covas (Asociación veciñal e arredores)

O prazo de inscrición é do 9 ao 16 de xuño, ambos incluídos, no rexistro xeral do Concello de Ferrol. As prazas

asignaranse por rigorosa orde de inscrición.  

Para os/as menores que non obteñan praza, crearase unha lista de espera, e iranse incorporando na medida

que se produzan baixas.

 Ferrol, ........... de ................................... de 2017

 Sinatura do/a solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL
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