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LISTADOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2022-2023
PREVIAS AO SORTEO
Notas:


O SORTEO CELEBRARASE O PRÓXIMO XOVES 9 DE XUÑO ÁS 17:30 HORAS, No patio
cuberto. Rogamos que revisedes as listas, e nos comuniquedes antes de dito sorteo, dos
posibles erros que poida haber



PEDÍMOSVOS: Que os participantes que están admitidos en dúas actividades con horario
coincidente no mesmo día, elixades unha o antes posible. Así como tamén, cando saibades
que finalmente non ides ocupar unha praza, procedades a tramitar a baixa o antes posible.
Todo elo co fin de favorecer aos demais participantes que están nas listas de espera, e a
xestión.

As baixas pódense tramitar (preferiblemente co modelo de altas e baixas, que podedes
descargar da páxina web da ANPA), a través das seguintes opcións:
o

Por e-mail: : fendetestasanpa@gmail.com

o

Deixándoa no buzón da ANPA.



O venres 10 de xuño ao longo do día colgaranse as listas despois do sorteo



As inscricións que se recollen dende agora están fora de prazo, quedarán a expensas das
vacantes que haxa en cada actividade ou formarán parte da lista da agarda, (que se incluirán
nas listas despois da celebración do sorteo).



Nos lugares dos listados onde aparece un curso, fai referencia a unha praza ocupada por
participante que non deu autorización para mostrar os seus datos persoais nos listados da
web.

CONTACTO:
 Por e-mail.: fendetestasanpa@gmail.com


Por teléfono: 670.485.041: Luns a xoves de 16 a 18 horas.
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CRITERIOS DO SORTEO, PRIORIDADES:
1º ANTIGÜIDADE NO MESMO GRUPO
2º ANTIGÜIDADE NA MESMA ACTIVIDADE PERO NOUTRO GRUPO
3º ANTIGÜIDADE NA LISTA DE ESPERA DO CURSO 2021-2022 NO
MESMO GRUPO, INSCRITO ANTES DEO 1 DE XANEIRO DO 2022.
4º ANTIGÜIDADE NA LISTA DE ESPERA NO CURSO 2021-2022 NA
MESMA ACTIVIDADE PERO NOUTRO GRUPO, INSCRITO ANTES DEO 1
DE XANEIRO DO 2022

ABREVIATURAS
ANT: Antigüidade no mesmo grupo
ANT O: Antigüidade na mesma actividade noutro grupo.
ANT. L.E.: Lista de espera con antigüidade:
ANT L.E.O: lista de espera con antigüidade noutro grupo

