
FORMULARIO DE INSCRICIÓN PARA: 

III XORNADAS DE IGUALDADE CEIP PARAIXAL 27 DE ABRIL 2018: 

TITULO: «ECOeducando igualdade» 

 

Nome completo da adulta: _ 

Nome da/s crianzas___ 

Idade das crianzas:_ 

Escola a que asisten as crianzas:_ 

Lugar de residencia:_ 

Telefone de contacto:_ 

E_mail de contacto:_ 

 

Esta xornada está organizada polo CEIP Paraixal e a Anpa do CEIP Paraixal de 

Vigo e Intered Galicia, coa colaboración do Concello de Vigo e a Concellaría de 

Igualdade. 

As xornadas será no CEIP Paraixal, na Rúa Colexio Paraixal, 17, 36216 Vigo, 

Pontevedra. 

Horario: 16:00 as 20:00 programa ver a continuación 

 O contacto e as inscricións realizaranse por correo electrónico: 

xornadasparaixal@gmail.com ou no telefono 609652368. 

 As inscricións confirmaranse cun correo electrónico unha vez tramitada a 

inscrición deste formulario de inscrición 

Breve descrición da xornada: 

16:00 Inauguración das Xornadas da tarde: “ECOducando Igualdade” 

16:30 Inicio da xornada da tarde orientada a familias: A temática será Coidados e 

traballo colaborativo en igualdade. Inicio de obradoiro para as adultas a cargo de Paz 

Cainzos, socióloga e experta en xénero, coeducación e políticas de Igualdade. 

16:30 Exhibición e obradoiro de xogos colaborativos para as crianzas a cargo da 

Liga Gallecia de futebol gaélico 

             16:30 Realización de mural colectivo voluntario de crianzas e adultas a cargo de 

Karina Mouriño 

             19:00 Convivio e posta en común do compartido nos obradorios   

 



                    

No cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 

de Protección de Datos de Carácter Persoal, e da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos da 

Sociedade da Información e de Correo electrónico (LSSI-CE), Anpa Paraixal, garante a 

confidencialidade dos datos persoais aquí recollidos. Comunicámoslle que a súa dirección 
de correo electrónico forma parte dunha base de datos xestionada baixo a responsabilidade 

da Anpa Paraixal, coa única finalidade de tramitar a súa inscrición ou enviarlle información 

de futuras formacións ou xornadas por nos organizadas. É vontade da Anpa Paraixal, evitar o 
envío deliberado de correo non desexado, polo cal poderá en todo momento, exercitar os 

seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter 

persoal por correo ordinario a: ampaparaixal@hotmail.es 

 

 

 

 

 

 


