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escolas deportivas

municipais  de  foz
SEMPRE 

CO DEPORTE

FOZ

para nenos/as nados entre 2004 e 2016

A situación epidemiolóxica condiciona o desenvolvemento desta tempada
(ubicacións, grupos...) Por estas condicións realizarase unha fase de
PREINSCRICIÓN: ata o 26 de outubro.

Pavillón Torques de
Marzán

Martes en horario:
Grupo A:  17h a 18h
Grupo B: 18h a 19h
Grupo C: 19h a 20h
Máximo 15 persoas

por grupo

ximnasia rítmica
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tempada 2020/2021

Pavillón Os Castros de
Cangas

Luns en horario:
Grupo A:  18h a 19h
Grupo B: 19h a 20h
Grupo C: 20h a 21h

 Xoves en horario:
Grupo D: 18:30h a 19:30h
Grupo E: 19:30h a 20:30h

Máximo 15 persoas
por grupo

patinaxe artística

Sala Bahía
Mércores en horario:

18:15h a 19:45h
Máximo 15 persoas 

teatro



Pavillón Torques de
Marzán

Venres en horario:
18h a 19h

Máximo 15 persoas 

multideporte

SEMPRE 
CO DEPORTE

FOZ
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Centro Social - Foz
Local baixo

Martes en horario:
 18h a 19h

Máximo 10 persoas

ballet

Centro Social - Foz
4ª Planta

Xoves en horario:
17:45h a 19:15h

Máximo 10 persoas

cerámica

Centro Social - Foz
Local baixo

Venres en horario:
 18h a 19h

Máximo 10 persoas

coreodance kids

Campo de fútbol
municipal de Malates
Mércores en horario:

18h a 19h
Máximo 15 persoas

rugby

Debido ás limitacións de grupos, deberán seleccionarse un máximo de  dúas
disciplinas, con prefererencia de actividade. Se algunha disciplina non
resultara cun mínimo de preinscricións, non se impartirá.

TODAS AS ACTIVIDADES

CONTAN CON PROTOCOLO 

 DE PREVENCIÓN CONTRA A

COVID19



preinscrición
Debido ás circunstancias actuais, na tempada 2020/2021 das EDM de Foz, as
prazas estarán limitadas, polo que na preinscrición deberá marcarse como
máximo dúas disciplinas: Actividade 1: preferente e Actividade 2: secundaria.
No caso en que nalgunha disciplina existan prazas despois de resolver as
preferentes, completarase con aquelas persoas que a marcasen como
secundaria. 

De existir máis preinscricións que prazas nalgunha actividade, terán
prioridade aqueles nenos/as que cursaran a tempada 2019/2020 das Escolas
Deportivas Municipais de Foz, que estén empadroadas/os en Foz a data
20/10/2020 e cuxos proxenitores traballen, así como familias monoparentais
ou monomarentais na mesma situación.

Coa preinscrición será necesario remitir documentación acreditativa de que
os proxenitores se encontren traballando mediante certificado de empresa ou
outra documentación que acredite esta condición.  

Resérvase un 20% de prazas a persoas en situación de vulnerabilidade,
beneficiarias de programas sociais.

Cada preinscrición realizada asociarase a un código que será remitido a través
de correo electrónico (revise o seu correo electrónico antes do 28 de outubro
para comprobar a súa recepción).

A preinscrición realizarase a través do envío do formulario debidamente
cumprimentado ao enderezo electrónico: edmfoz@concellodefoz.es

A listaxe dos códigos das persoas admitidas será publicada na sección de
Novas da web do Concello de Foz (www.concellodefoz.es), despois da
realización das comprobacións.

Datas de preinscrición: Ata o 26 de outubro
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desenvolvemento
Antes do inicio da actividade deberase realizar declaración responsable por

parte do pai/nai/titor de que a persoa participante nas EDM de Foz - Tempada

2020/2021:

·Condicións de saúde da persoa participante, na que se acredite non padecer

ningunha enfermidade contaxiosa, nomeadamente o COVID-19, así como

ningunha sintomatoloxía asociada á mesma.
·Aceptación das condicións de hixiene e prevención nas que se vai a
desenvolver a actividade
·Aceptación de notificar inmediatamente á organización de calquera
problema de saúde vinculado á COVID-19, así como de contacto estreito con
algunha persoa diagnosticada por COVID-19, durante o transcurso da
actividade

En todas as disciplinas haberá un protocolo de prevención de contaxio, no
que será obrigatorio o uso de máscara, tanto para o acceso á instalación como
no desenvolvemento da actividade, así como o acceso á actividade coa
indumentaria e elementos necesarios posto que non se utilizarán vestiarios.

O alumnado deberá ser puntual ao inicio da actividade. Non se permitirá o
acceso á instalación máis alá dos 10 minutos do horario marcado.

O desenvolvemento da tempada 2020/2021 das Escolas Deportivas Municipais
de Foz está suxeito ás modificacións ou suspensión ante a evolución da
situación sanitaria.

No caso de detectarse un alumno/a positivo en Covid-19 ou que estivera en
contacto cun positivo, a actividade na que participa cesará durante o período
indicado polas autoridades sanitarias (ata que cese o positivo ou ata que o
contacto estreito obteña proba negativa).

A actividade das EDM suspenderase temporalmente no caso de que o
Concello de Foz entre en Nivel 2 de alerta segundo a incidencia acumulada
nos últimos 7 días.
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O alumnado deberá entregar unha fotocopia da tarxeta sanitaria.

A cota de inscrición será: 1 actvidade - 15€/mes | 2 actividades - 17€/mes

As familias numerosas terán un desconto do 50%

Aquelas persoas que desexen causar baixa, deberán presentar por escrito, no
rexistro de entrada do Concello a correspondente solicitude., antes do último
día laborable do mes en curso. A baixa terá efecto no mes natural seguinte á
data na que se presente o escrito.

Distribución de grupos en patinaxe e ximnasia rítmica:

Ximnasia rítmica:
Grupo A - Iniciación
Grupo B - Nivel medio
Grupo C - Nivel avanzado

Patinaxe:
Grupo A - Nadas/os no 2016/2015
Grupo B - Nadas/os no 2014/2013
Grupo C - Nadas/os no 2012/2011
Grupo D - Nadas/os no 2010/2009
Grupo E - Nadas/os entre 2008 e 2004

Información desenvolvemento da actividade: 636504155 (Coordinación)
Casa da Xuventude: 982133037

 

SEMPRE 
CO DEPORTE

FOZ

INFORMACIÓN

DELEGACIÓN DE XUVENTUDE E DEPORTES CONCELLO DE FOZ

edm foz 20/21


