
A.N.P.A. SAN XOSÉ C.E.P. CAMPOLONGO 
C/ General Rubín, 3 -36001 Pontevedra 
Telef: 635 651 616 
sanxosecampolongo@gmail.com 

CONCELLO DE 

pONTEVBDRA 
CONCELLAR..fA DE ED UCACIÓN 

Dende a Asociación de Nais e Pais "San Xosé" de Campolongo damos a benvida a todos os membros da 
comunidade educativa para o novo curso escolar 2015-2016. 

Aproveitamos a ocasión para animarvos a todos a facervos socios da nosa Asociación, cuxo obxectivo 
principal é fomentar a participación dos país e nais na vida do noso Centro, velando porque se cumpran as 
condicións para unha educación de calidade, incluíndo accións para reclamar ante os organismos 
competentes da administración educativa (Xefatura Territorial, Concello e a Dirección do centro) unhas 
instalacións adecuadas e en bo estado. 

Ser socio ten as súas vantaxes, entre outras contaredes con saídas e excursións escolares programadas polo 
Centro subvencionadas pola ANP A, descontos nas actividades extraescolares organizadas pola nosa 
asociación ou nas actividades que promove a FANPA (campamentos, ludotecas de verán, etc ... ) á que 
estamos asociados, ademais de información de actualidade sobre o colexio e a posibilidade de participar na 
vida do mesmo. 

Contando coa vosa colaboración, lembrarvos os pasos para facerse socio son: 
1 °) Ingreso de 25 € por familia (engandindo 7 €/neno no caso de contratar o s~uro de 

accidentes) no n° de conta ES82 2080 5401 50 3040112137 de A Banca indicando no concepto: os 
apelidos e curso do nenols. 

2°) Despois, entregar o resgardo do ingreso xunto coa ficha de socio (que se adxunta a este 
escrito) debidamente cumprimentada na oficina da ANP A onde vos será entregado o carné de socio. 
X .... ..... .. . ..... .................... ......... .... ......... .... ... .. .. .. .. ......... .. ..... ......... ... ..... ..... ...... ... ... ....... .... .............. X 
A.N.P.A. "SAN XOSÉ" No SOCIO ------
C.E.I.P. CAMPOLONGO 
GENERAL RUBÍN, 3 

*PAI (NOME E APELIDOS) -----------------------------

*NAI (NOME E APELIDOS) - - ---------- ---------------

*TELÉFONO -----------
ENDEREZOELECTRÓNICO _____________________________________________________ _ 

*FILLOS NO COLEXIO: 

*NOME (NO ME E APELIDOS) --------------------- *CURSO ____ _ 

*NOME (NOME E APELIDOS) ---------------------*CURSO ____ _ 

*NOME (NOME E APELIDOS) -------------------------------------*CURSO ____ _ 

* D s1 0 NON DESEXA CONTRATAR SEGURO DE ACCIDENTES PARA ACTIVIDADES DO CENTRO E ANPA 
(Marcar cunha X o que proceda) 

*DATA. ___________ _ 

* ASINATURA: 

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle 
que os datos achegados serán incorporados a un ficheiro do que é titular a ANPA San Xosé do CEP Campolongo (en diante, ANPA San Xosé), e 
son necesarios para o correcto funcionamento dos servizos que proporciona esta asociación. Se vostede non quere cumprir os campos 
obrigatorios (sinalados cun asteriscos) deste formulario, a nosa enteira de non poderá tramitar e xestionar correctamente os devanditos servizos. 
En caso necesario, a ANPA San Xosé reservarase o dereito de anular os posibles servizos por non dispoñer da información axeitada. 

Do mesmo modo, vostede da o seu consentimento expreso escrito para que a nosa entidade a recolla, trate e almacene os datos deste formulario 
para cumprir cos servizos requiridos e remitirlle información. 

ANP A san Xosé infórmalle que os datos persoais poderán ser comunicados ás seguintes entidades, coas finalidades indicadas: 
• Entidade aseguradora. Comunicaranse datos persoais só se fose necesario facer uso do seguro de accidentes. 
• CEP Campolongo. Comunicaranse datos dos alumnos para coordinar as actividades organizadas por ambas as dúas entidade 
• Empresas organizadoras de actividades extraescolares. Comunicaranse datos dos alumnos que se matriculen en devandit:as actividades. 

Vostede pode facer efectivos os seus dereitos a Datos de Carácter Persoal ante o Responsable dos ticheiros. 


