
 

 

 

CONCELLO DE TEO 
 

 

DESTINATARIOS/AS:  nenos/as a partir  de 4 anos escolarizados/as nos seguintes centros educativos do 

Concello de Teo: CRA, CEIP A Ramallosa, CEIP Calo e CEIP Os Tilos. 

 

DURACIÓN DO CURSO: de outubro a  xuño. Durante as vacacións escolares non haberá cursos. 

 

INSCRICIÓN: No Rexistro Xeral do Concello. Por rigorosa orde de inscrición. 

 

DATA DE INSCRICIÓN E PAGO DO 1º TRIMESTRE: 

   

INSCRICIÓN: do 13 ao 18 de setembro (1º trimestre) 

PAGO: do 20 ao 25 de setembro (1º trimestre) (Unha vez confirmada a praza no Departamento de 

Deportes) 

 

DATAS DE RENOVACIÓN DE PRAZA, NOVAS INSCRICIÓNS E PAGAMENTOS:  
 

do 18 ao 23 de decembro (2º trimestre) 

do 19 ao 24 de marzo (3º trimestre) 

  

*O xustificante de pago pódese enviar por mail: deportes@teo.gal 

*A renovación pódese facer por mail: deportes@teo.gal  

                                           

PREZOS: 18 euros por trimestre. (UNHA SESIÓN SEMANAL DE 45 MINUTOS)  

Consultar bonificacións no BOP núm. 195 do 13/10/2011 
 

 

HORARIOS E NÚMERO DE PRAZAS DOS CURSOS: 

 

- Luns ás 16:15 h - 36 prazas 

- Luns ás 17:45 h - 24 prazas 

- Martes ás 16:15 h - 36 prazas 

- Mércores ás 16:15 h - 36 prazas 

- Xoves ás 16:15 h - 48 prazas 

 

 

 

 O primeiro día levarase a cabo unha proba de nivel de dominio acuático para organizar os/as nenos/as en 

grupos por niveis e idade. 

 Os accesos aos vestiarios abriranse 15 minutos antes da actividade.  

 Para acceder á instalación é necesario indicar na recepción, o nome do/a alumno/a e o colexio ao que 

pertence. 

 As baixas deberán ser comunicadas por escrito ao Departamento de Deportes do Concello. 

 A indumentaria necesaria é: bañador, chancletas e gorro. Recoméndase o uso de gafas. 

 O resto de normativa será a recollida na normativa de uso das instalacións. 

 

MÁIS INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE DEPORTES DO CONCELLO DE TEO 

Tfno.: 981 815 700 ou no mail: deportes@teo.gal 
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