
 
FORMULARIO INSCRICIÓN SOCIOS/AS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

E MATRÍCULA DE COMEDOR E MAÑANCEIROS 
 

    ANPA C.P.I. Castro Baxoi 
   Marismas 25, 15630 Miño 

Data*:       

 
 
Revise as instruccións antes de comezar 
a cubrir o formulario  
 

Soci@/pai/nai/titor/a       Soci@/pai/nai/titor/a       
Dir. correo electrónico*       Dir. correo electrónico*       
Teléfono fixo       Teléfono fixo       
Teléfono móbil       Teléfono móbil       

  

DATOS PARA O CONTACTO PERIÓDICO COA 
UNIDADE FAMILIAR (utilizarase preferentemente email) 

 

Dir. correo electrónico*       
Teléfono principal*       

Dir. postal completa* 
(incluir C.P.)       

 

 
Xúntase informe médico do fillo/a:  Sí, xúntase 

 
Firma pai/nai/titor/a/soci@ Firma pai/nai/titor/a/soci@ 

  

 

INDICACIÓNS DE RECOMENDADA LECTURA 
 

-Este formulario permite actualizar os datos dos socios/as e dos seus fillos/as, inscribirse como novo/a socio/a ou darse de baixa para o curso 
2018-2019.  
-Recordamos que poden ser socios/as os pais, nais ou titores de alumnos/as do Castro Baxoi. Co pagamento da cota anual de 20.00 € poderán 
inscribirse ou manter a súa condición de socios/as os adultos membros da unidade familiar, é dicir, a cota son 20.00 € por familia. Favorece á 
asociación que se rexistren pai e nai, se fose o caso.  
-Tamén autoriza aos cargos das cotas de socio/a; así como as cotas de alta nos servizos de comedor, mañanceiros e extraescolares para as 
familias que non desexen formar parte da asociación, cuxo custe son  18.00 € por neno/a como matrícula de cada un dos servizos (comedor, 
mañanceiros ou extraescolares) cando fagan uso deles. 
-Os campos indicados con asterisco e todos os da domiciliación bancaria deberánse cubrir necesariamente para validar o formulario. Non se 
tramitarán formularios sen asinar ou sen cumprimentar a autorización de cargo co número de conta no formato IBAN.  
-Os formularios depositaranse na caixa de correos do Anpa, situado enfronte da secretaría do colexio. Tamén poderá enviarse en arquivo 
electrónico unha vez escaneado á dirección "inscricions@anpacastrobaxoi.gal"  
-Para o curso 2018-2019 manteranse como socios os que asinaron o formulario os anos anteriores. Este mesmo formulario servirá para tramitar 
a baixa como socio/a, que se deberá comunicar formalmente.  
-As indicacións de saúde relevantes dos escolares que participen en actividades, mañanceiros ou no comedor deberán xuntarse a este formulario 
debidamente asinado polo facultativo médico correspondente.  
-Coa presentación desta solicitude acéptase expresamente a política de privacidade da asociación publicada na web ou no taboleiro da ANPA no 
centro escolar. 
-A forma de pagamento da cota anual ou da matrícula de comedor, mañanceiros ou extraescolares é mediante domiciliación bancaria. O custo 
das devolucións de recibos será por conta das familias inscritas.  
-Os recibos pasaranse nas seguintes datas: -Cota anual: A partir do 15 de outubro de 2018.  
-Seguro de Accidentes para a realización de extraescolares: Os servizos de extraescolares, comedor e mañanceiros comparten seguro 
de accidentes. O custo de este seguro correrá a cargo da asociación este curso 2018-19. O resumo das condicións da póliza pódese 
atopar en "www.anpacastrobaxoi.gal".  
 

 
 

versión 20180906  
ANPA CPI Castro - Baxoi · Miño · www.anpacastrobaxoi.gal; Rua As Marismas, 25, 15630 Miño; Tfno 682 321 886 · inscricions@anpacastrobaxoi.gal 

 

 Novos soci@s  Actualización de datos  Baixa soci@s 

NON SOCIOS (Matrículas por nen@) 

 Matrícula comedor  Matrícula mañanceiros  Matrícula Extraescolares 

Fill@ 1*       
Data de nacemento*       
Fill@ 2*       
Data de nacemento*       
Fill@ 3*       
Data de nacemento*       

Anpa Castro Baxoi
Resaltar

Anpa Castro Baxoi
Resaltar

Anpa Castro Baxoi
Resaltar

Anpa Castro Baxoi
Resaltar



POLITICA PRIVACIDADE: PROTECCION DE DATOS 
 

Debido á entrada en vigor do novo regulamento europeo de protección de datos, é condición imprescindible cubrir e 
asinar o formulario de aceptación de uso de datos e tratamento de imaxes por esta asociación. Poderá atoparse 
anexo a este documento, no casilleiro da Anpa ou na nosa páxina web. 

 
 

Orde de domiciliación de débito directo SEPA 
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Referencia da orde de domiciliación: XXX-XXXXXXXX (NºSOCIO-CURSO ESCOLAR) 
Identificador do acredor: ES8221006309980200003831  
Nome do acredor: Asociación de nais e pais de alumnos do CPI Castro Baxoi, Miño.  
Dirección: Rúa Marismas, 25  
Código postal - Poboación - Provincia: 15630 - Miño - A Coruña  
País España 

 

 
Coa sinatura desta orde de domiciliación, o debedor autoriza ao acredor a enviar instrucións á entidade do debedor para cargar na súa conta, e á entidade para efectuar 
os cargos na súa conta seguindo as instrucións do acredor. Como parte dos seus dereitos, o debedor está lexitimado ao reembolso pola súa entidade nos termos e 
condicións do contrato subscrito con esta. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data de débito en conta. Pode obter máis 
información sobre os seus dereitos na súa entidade financeira.  
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Nome do debedor/es (titular/es da conta de 
cargo)  

      

NIF do debedor        

Dirección do debedor       

Código postal - Poboación - Provincia       

País do debedor       

Swift BIC (Código de identificación do banco (pode conter 8 ou 11 posicións) 

                      
 

 

Número de conta - IBAN  

E S                                             

En España o IBAN consta de 24 posicións, comezando sempre por ES 

Tipo de pagamento:  Pagamento recorrente   Pagamento único   

Data – Localidade:        

Sinatura do debedor   

TODOS OS CAMPOS DEBERÁN CUBRIRSE OBRIGATORIAMENTE. 
UNHA VEZ ASINADA ESTA ORDE DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AO ACREDOR PARA A SÚA CUSTODIA. 

 

Anpa Castro Baxoi
Resaltar

Anpa Castro Baxoi
Resaltar

Anpa Castro Baxoi
Resaltar


	Texto1: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 


