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Charla pais/nais
Que aprendemos?

11 de xuño de
18:30 a 20:30

Núm. Inscrición (a cubrir polo Concello)

Datos do/a pai/nai/titor/a legal
Apelidos ................................................................ nome....................................
DNI ............................ enderezo ................................................... CP................  
Concello ................................... , teléfonos .......................................................  
Correo electrónico.............................................................................................

Datos do/a neno/a
Apelidos e nome................................................................................................
Idade .............. , curso que estuda ....................................................................  
centro de ensino................................................................................................   
Achega volante de empadroamento ❑ Certificado de escolarización ❑
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Información e inscricións:
Departamento de Ensino do Concello de Fene (Avenida de Naturais, 44,entresollado)

Prazo e horarios de inscricións: Do 26 de febreiro ao 5 de marzo, en
días laborables e en horario de 9:00 a 14:00 h. Para formalizar a inscrición, ademais
de cubrir a corresponde ficha, hai que entregar volante de empadroamento (veciños/as 
de Fene) ou certificado expedido por un centro de ensino de Fene conforme o/a neno/a 
está escolarizado en Fene (para os/as non veciños/as de Fene).

Cota de inscrición: Cota única de 10,90 € que se fará efectiva unha vez formalizada a 
inscrición e confirmada a praza. A cota aboarase na conta de A Banca ES83 2080 
0209 5931 1000 0012.

Prazas limitadas: 
• Grupo de ESO: máximo 15 prazas
• Grupo de 3º a 6º de primaria: máximo 10 prazas

As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. Prazas dirixidas a nenos/as 
empadroados/as ou escolarizados/as en Fene.

A INTELIXENCIA EMOCIONAL consiste en coñecer as nosas propias emocións, xestio-
nalas eficazmente, recoñecer as emocións nos demais e establecer relacións positivas 
con outras persoas.

A educación emocional é de grande importancia no crecemento integral dos nenos e 
das nenas: axuda a previr problemas no seu desenvolvemento persoal e social, fomen-
ta as relacións cos demais e consigo mesmo, facilita a resolución de problemas, mellora 
a aprendizaxe e favorece o benestar persoal e social.

Estes Obradoiros de Educación emocional, dirixidos a alumnado de educación prima-
ria (de 3º a 6º de primaria) e da ESO (de 1º a 4º), desenvólvense do 13 de marzo ao 5 de 
xuño de 2019, na Aula de Cursos do Departamento de Cultura (Avenida de Naturais, 
44, entresollado), en horarios de 16:00 a 17:00 h (grupo de ESO) 17:00 a 18:00 h 
(grupo de 3º a 6º de primaria) e co seguinte calendario:

O obxectivo destes obradoiros é desenvolver a Intelixencia Emocional 
nos nenos e nas nenas:

✓ Descubriremos as nosas emocións e como xestionalas
o Desenvolveremos a nosa autoestima
o Fortaleceremos as habelencias sociais

O 11 de xuño, de 18:30 a 20:30 h, haberá unha charla informativa para 
pais e nais: Que aprendemos?

FICHA DE  INSCRICIÓN NO CURSO DE  INTELIXENCIA EMOCIONAL

Sinatura
Coa sinatura deste documento autorizo a que o/a meu/miña fillo/a participe no curso de “Intelixencia 
Emocional” do Concello de Fene e manifesto que coñezo e acepto as normas que rexen esta participación 
publicadas en fenecidadan.gal. Asemade, autorizo e cedo ao Concello de Fene o uso e titularidade de cantos 
dereitos de imaxe puideran derivarse da participación deste na actividade, obrigándose o Concello de Fene 
ao tratamento responsable de ditas imaxes para finalidades non lucrativas e, en todo caso, respectuosas cos 
dereitos da infancia e da xuventude.

Información sobre a protección dos seus datos:
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o 
Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE FENE, con dirección PRAZA DO 
ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N, 15500 - FENE (A CORUÑA); SECRETARIA@FENE.GAL.
1.- O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación 

Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en SECRETARIA@FE-
NE.GAL.

2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na 
presente instancia.

 O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibili-
dade de prestarlle o servizo solicitado

 Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para 
poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións adminis-
trativas derivadas da prestación do servizo

3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que 
nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo.

4.- destinatarios de cesións: CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter 
persoal.

5.- dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a 
limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consenti-
mento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O CONCELLO DE FENE dispón de formularios específicos para facilitarlle o 
exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os 
nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETA-
RIA@FENE.GAL, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a 
súa identidade.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE



Impartido por Fátima García (Psicóloga e “Coach”) 
              María Cayón (facilitadora)  

 

EMOCIONAL
PROGRAMA DE INTELIXENCIA

Desenvolveremos habelencias de intelixencia emocional nunha contorna lúdica:

DESCUBRIREMOS AS NOSAS EMOCIÓNS E COMO XESTIONALAS
POTENCIAREMOS A AUTOESTIMA

APRENDEREMOS HABELENCIAS SOCIAIS
Dirixido a alumnado de 3º a 6º de educación primaria e de 1º a 4º da ESO.

Información e inscricións: Departamento de Ensino do Concello de Fene
(Avenida de Naturais, 44, entresollado)

Información e inscricións:

Departamento de Ensino do Concello de Fene 
(Avenida de Naturais, 44, entresollado)

www.fenecidadan.gal
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