
 
 

MODELO DE SOLICITUDE DE INFANTIL PARA A ADMISIÓN DOS CURSOS 

2020/21 
DATOS DO/A SOLICITANTE 

1º Apelido :  2º Apelido: Nome: 
 
 

DNI: Idade: 
 

Teléfono: Móbil: 
 
 

Enderezo:                                                                                                                               Código Postal: 
 
 

Nome e apelidos do pai/nai/titor legal:                                                                 DNI: 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN:  As solicitudes deberán rexistrarse pola sede electrónica do concello  e 
terase en conta a orde de entrada no rexistro para adxudicación das prazas.  Tamén se terá 
en conta a orde que vostede elixa para cada curso, quedando nos demais de reserva.  
 
PRIORIDADES:  

 
1. OBRADOIRO PLASTISTORÍAS 

 
2. OBRADOIRO PAPIROFLEXIA 

 
 

 Publicarase na páxina web www.concellodesalvaterra.org, o listado de admitidos/as.  
 

A continuación unha vez que saia a listaxe os admitidos terán 4 días naturais para facer o 
pago das taxas, requisito imprescindible para poder asistir ao curso, na conta do Concello: 
ES45 2080 5115 12 3000053318. De non realizarse o pago no prazo establecido, procederá a 
asignarse a praza ao candidato de reserva.   
 
 
Os cursos de Certificado electrónico, DNI electrónico, Carretilleiro, Lingua de signos, 
Almacén e control de stoks e Manipulador de alimentos, terán desde o día 24 de outubro 
ata o día 6 de novembro para inscribirse.  Unha vez saia a lista terán desde o día 7 ao día 10 
de novembro para facer o pago.  
Os cursos de Monitor tempo libre, Dietética, Fotografía creativa e os Obradoiros de 
plastistorias, e papiroflexia, terán desde o día 24 de outubro ao 11 de decembro para facer 
a inscrición.  Unha vez que saia a lista, os admitidos terán 4 días naturais para facer o pago 
do 12 ao 15 de decembro.  
 

http://www.concellodesalvaterra.org/


 
 

 
Os prazos poden variar segundo a situación da COVID 19. Manterémosvos informados, pola 
web ou facebook. 

 
 
IMPORTANTE: 
 
O Concello resérvase o dereito de anulación dos cursos se non hai o número suficiente de 
participantes, e se a evolución da COVID 19 é negativa o concello tamén se reserva o dereito 
para aprazar ou suspender os cursos. 

 
 

Salvaterra de Miño,              de                                     de 2020 
 
Asdo. pai/nai/titor legal 

 
 

ATT. ALCALDESA DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO     


