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FORMULARIO DE INSCRICIÓN 17

SOUTONEWS – PROXECTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
INGLÉS
Nº ____________ (en reserva si

non )

NOME E APELIDOS:
DNI:

DATA DE NACEMENTO:

IDADE

ENDEREZO COMPLETO:

CP

Grupo no que me inscribo:
Grupo 1: de 12 a 15 anos
Grupo 2: de 16 a 25 anos

TELÉFONO:

Horario: Venres de 16:00 a 17:30
Horario: Venres de 17:30 a 19:00

Estás empadroado/a neste Concello?

si !
10€/mes
PAGADA
Si !

non "
30€/mes
non "

Se padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que consideres debemos ter en conta,
especifica
cal____________________________________________________________________________________________________
___________
Coa entrega desta ficha asinada como titor/a legal do menor inscrito AUTORIZO ao Concello a facer
fotos e vídeos para a edición
en liña do magazine e usalas soamente cando se trate de fins institucionais, as propias do proxecto ou
para a memoria da
actividade ! SI !
NON
E, autorizo o Concello a que me remita información a este correo sobre as actividades
___________________________________________
Soutomaior, __________ de ____________ de 201_

Asdo ____________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPIA PARA O/A INTERESADO/A

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 17

SOUTONEWS – PROXECTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
INGLÉS
DATA _______________________

Nº ____________ (en reserva si

!1

non )

!
INFORMACIÓN XERAL
Soutonews é un programa de inmersión lingüística en
inglés no que os/as participantes elaborarán o seu propio
magazine xuvenil, encargándose de crear diferentes
seccións: cultura, economía, deportes, sociedade,
sucesos,… Guiados por unha profesora de nivel nativo e
con experiencia, idearán as novas, redactarán os
contidos e poñeranos en práctica. Coa axuda da
televisión local, a finais de cada mes, gravaranse as
seccións cos diálogos que estarán subtitulados en galego.
Os/as participantes poderán colaborar vestíndose con
vestiario apropiado o día das gravacións para darlle máis
veracidade ós contidos. No desenvolvemento do
magazine, a imaxinación dos/as participantes ocupará un
lugar importante. Incorporaremos actividades didácticas
que axudarán a desenvolver as habilidades en inglés así
como a desenvolver
a axilidade mental neste idioma: competición de deletreo
(spelling), obradoiro de cancións, elaboración de banda
deseñada. As novas de actualidade, xurdirán dos debates
moderados pola profesora.
Obxectivos: adquirir competencias lingüísticas en inglés
dun xeito práctico e divertido, usando vocabulario propio
de contextos diarios para falar con maior fluídez e
mellorar a pronunciación e a axilidade.
Grupo no que me inscribo:
Grupo 1: de 12 a 15 anos
16:00 a 17:30
Grupo 2: de 16 a 25 anos
17:30 a 19:00

Horario: Venres de
Horario: Venres de

O prazo de inscrición estará aberto ata o 20 de febreiro.
Duración: desde 3 de marzo a 9 de xuño de 2017.
As prazas cubriranse por orde de inscrición. A actividade
realizarase
si hai un mínimo de persoas inscritas
empadroadas no Concello (12). Número de prazas 14/
grupo. Teñen preferencia as persoas empadroadas no
Concello.

Selo

!2

