
FICHA DE INSCRIPCIÓN – CEIP RABADEIRA

Actividade Extraescolar ROBÓTICA EDUCATIVA

SINALAR CUNHA “X” A ACTIVIDADE Á QUE SE DESEXA INSCRIBIR:

HORARIO: ________* de 15:00 a 16:30 horas ED. PRIMARIA Prezo: 35€/mes

HORARIO: ________* de 15:00 a 16:00 horas ED. INFANTIL Prezo: 28€/mes

NON SOCIOS ANPA: +2€ / 37€ y 30€ respectivamente. 20% desconto irmáns.

-QUEDA PENDENTE CONCRETAR O/OS DÍA/S DA ACTIVIDADE.
-SEN MATRÍCULA, NIN GASTOS POR DARSE DE BAIXA NO CURSO.
-OS PREZOS INCLUEN: TODO O MATERIAL (KITS ROBÓTICA POR IDADES, ORDENADORES,
IMPRESORA 3D, INTERNET, GAFAS RV, TABLETS, ETC.). ACCESO A PLATAFORMA ON-LINE
PARA CONTIDO EXTRA, CLASES DE RECUPERACIÓN, OU SEGUIR COA ACTIVIDADE DE
MANEIRA TELEMÁTICA NO CASO DE CONFINAMENTO.
-MONITORES (MESTRES/AS DAS DISTINTAS ESPECIALIDADES) FORMADOS E CERTIFICADOS.
-MÍNIMO 8 PARTICIPANTES, SE O GRUPO CHEGA A +16 ALUMNOS/AS MÁNDASE UN
SEGUNDO MONITOR E DIVÍDENSE AS CLASES POR IDADES. E DESTE XEITO SUCESIVAMENTE.
-INFANTIL TRABALLO POR RECUNCHOS (ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN, CONSTRUCIÓN…).
-PRIMARIA GRUPOS EN PARELLAS OU GRUPOS DE TRES SEGUNDO A IDADE.

D./Dña: ………………………………………….…………………………………………., inscribo o meu fillo/a na
actividade e horario selecionado e estou de acordo coas normas que eiquí indícanse.

En …………………………………………… a ………….… de ………………………..………..…… de ……........... 
Firma Pai / Nai / Tutor    NIF / Pasaporte
En cumprimento do establecido na  L.Ou. P.D 15/1999, os datos facilitados a través do presente formulario 
pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado propiedade de  ROBOTIX. Estes datos utilizaranse para a 
xestión e administración da súa solicitude e conservaranse indefinidamente para o envío, por canles ordinarias 
ou electrónicas, de información relacionada coa nosa actividade sempre que non indique a súa manifestación 
expresa pola contra. Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición na seguinte dirección electrónica: antonio@robotixeducacion.com 

Establécense as seguintes condicións:
1. A inscrición do alumno/a en a actividade formalizarase entregando este formulario de

volta ao encargado da actividade, o primeiro día de clase debidamente cumprimentado e
asinado. Así mesmo, a baixa na actividade tramitarase avisando ao monitor/a, ao
coordinador, ou en antonio@robotixeducacion.com antes do día 25 do mes anterior.

2. 2. O pago realizarase mediante domiciliación en conta bancaria. O cargo efectuarase en
recibos mensuais, entre o 1 e o 8 de cada mes. Salvo o primeiro mes, que será a finais
(podendo ir moi seguido ou xuntarse co segundo mes)

3. 3. As clases comezarán a primeira semana de outubro e finalizarán a última de maio.

+INFO: Coordinador do centro: Pedro Luis García Álvarez/ 628429962/ pedro@robotixeducacion.com

Director de ROBOTIX: Antonio Rodríguez Rodríguez/ 607474780/ antonio@robotixeducacion.com

DATOS DO PARTICIPANTE

Nome e Apelidos Curso 

Domicilio 

DATOS DO PAI, NAI OU TUTOR LEGAL

Nome e Apelidos (1) Teléfono (1) 

Nome e Apelidos (2) Teléfono (2) 

Correo electrónico 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Titular da conta NIF 

IBAN. (Nº de conta) E S 
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adiantarse ao futuro”
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Resolven pequenos retos

Desenvolven o pensamento lóxico

Traballan en equipo

Adquiren habilidades básicas
de programación

Descobren as matemáticas 
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Potencian a súa creatividade



A actividade extraescolar máis 
innovadora y divertida

A aventura de aprender 

robótica y programación

¿Por que é importante aprender a 
programar?
Porque programar ensina a pensar. 
A programación é como unha segunda 
linguaxe na era dixital. É unha habilidade que 
permitirá aos nosos fillos estar mellor 
preparados para os retos do futuro, e como 
calquera linguaxe, a programación pode ser 
aprendida a idades temperás con resultados 
extraordinarios

nova
plataforma

online

www.robotixeducacion.com 607 47 47 80 info@ robotixeducacion.com
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infantil primaria primaria ESO

motivante os alumnos

linguaxes de programación
adaptados á súa idade.

aprenden de forma práctica,
construíndo robots con pezas de 

LEGO, motores e sensores aos 

que darán vida mediante

Nunha contorna altamente

A programación e o inglés do século XXI



de LEGO con  servomotores e 
sensores, os alumnos deseñan 
e programan os seus robots, 
converténdose así en creadores 
de tecnoloxía en lugar de meros 
usuarios.

Combinando construcións 

Deseña, construe 
e programa o teu robot  

A programación e o inglés do século XXI

¿Por que é importante aprender a 
programar?

Os alumnos que saiban programar, estarán mellor 
preparados para a revolución tecnolóxica que se 
estende por todo o mundo. O futuro demandará 
non só programadores, senón profesionais que 
dominen o pensamento  computacional e 
aplíqueno a calquera disciplina profesional como a 
medicina, 
a bioloxía, o deseño ou as artes.

nova
plataforma

online

www.robotixeducacion.com 607 47 47 80 info@ robotixeducacion.com
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A actividade extraescolar máis 
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