Para rapaces e
rapazas de 3 a 12
anos

Idiomas, música,
obradoiros, inchables, talleres,
visitas, xogos cooperativos en
igualdade, reciclaxe, animación a
lectura...

Concello de O Pino
Rúa do Concello s/n - 15821 Pedrouzo - Arca (O Pino)
Tfno: 981 51 10 02

Haberá todo
tipo de
actividades
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“O PINO: No Camiño da conciliación laboral e familiar” é un
programa lúdico-pedagóxico que ofrece ás familias do Concello
de O Pino un espazo alternativo para que os alumnos/as e os
seus pais/nais poidan convivir en armonía na época navideña.
Coa colaboración do Centro Escolar CPI Camiño de Santiago e
aproveitando as súas instalacións onde durante o curso escolar
desenvolven actividade formativa, o programa porá en marcha
un conxunto de iniciativas encamiñadas a educar o tempo de
lecer dos alumnos/as buscando a diversión e o aprendizaxe a
través das diferentes actividades que se organizarán durante
o programa, tales como inchables, xogos, música e obradoiros
diversos..

Os días: 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro
2,3,4 e 5 de xaneiro
En horario de : 9:00 a 14:00

Lugar da inscrición: Casas do Concello. Tf 981 511 002
Prezos da inscrición:
20 € polo programa para alumnos/as empadroados no Concello de
O Pino (50% de desconto)
40 € polo programa para alumnos/as NON empadroados no
Concello de O Pino. Descontos por familia numerosa: 75 % de
desconto na cota do 3º fillo
Requisitos para facer a inscrición:
• Ficha de inscrición debidamente cuberta
• Fotocopia do DNI do neno/a ou do libro de familia
• Fotocopia da tarxeta sanitaria
• En caso de doenza que deba terse en conta, xusti cante
médico

“Terá que haber un mínimo de 10 alumn@s
para que a actividade se leve a cabo”

Prazo de inscrición: do 7 ata 17 de decembro de 2015

Concello de O Pino
Rúa do Concello s/n - 15821 Pedrouzo - Arca (O Pino)
Tfno: 981 51 10 02

