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FFOOLLLLAA  DDEE  IINNSSCCRRIICCIIÓÓNN  XXEEIIRRAA  220000____//220000____  
 

DATOS PERSONAIS 
 
 

Nome e apelidos:  
DNI:  

Data de nacemento:  
Enderezo:  

Código Postal:  Cidade:  
Nome e apelidos de pai / titor:  

Nome e apelidos da nai /titora:  
Teléfono/s de contacto:  

Enderezo/s electrónicos de contacto:  
Nº de irmáns:  Lugar entre eles:  

Colexio:  
Curso escolar:  

Algunha enfermidade, medicamento, 
condición física ou minusvalía 

importante que haxa que ter en conta: 

 

Nº tarxeta sanitaria:  
 
ADCHÉGASE FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA E CALENDARIO DE VACINACIÓNS 
 

AUTORIZACIÓN 
 
O rapaz/a   é autorizado polo seu 

pai/nai/titor/titora, Don/Dona    

con DNI                                     , a  participar das actividades do Grupo Scout AXÓUXERE, da parroquia S. 

Pío X de Mariñamansa, Ourense, durante o curso 2007-2008 nas condicións detalladas á volta desta folla. 

Así mesmo, tamén o autorizo a saír nas fotografías que se realicen para a memoria de actividades do grupo e 

fins publicitarios.  

 

Ourense, a ______ de _______________________ de 200__. 

 

Sinatura: 

 
 
 
 

Foto 
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CARTA DE COMPROMISOS ENTRE O GRUPO SCOUT AXÓUXERE, OS SCOUTS E AS SÚAS FAMILIAS 
 
COMPROMISOS DO GRUPO SCOUT:  

- Exercer unha labor pedagóxica no eido da educación non formal rexida polos principios que guían a 
Scouts de Galicia – Escutismo Católico Galego en particular, e ó Movemento Scout Católico, en xeral. 

- Estes principios concrétanse, sobre todo, en tres opcións: 
o OPCIÓN FE: como grupo católico que somos, educamos nos valores cristiáns procurando a 

asunción da Fe Católica en tódalas ordes da vida. 
o OPCIÓN PAÍS: comezando pola nosa propia parroquia e a nosa cidade, pretendemos coñecer 

o noso contorno, involucrarnos nel  e ser persoas tan críticas como soñadoras dun mundo 
mellor. 

o OPCIÓN COMPROMISO: partindo de que xa desde a mesma infancia é posible e exercicio 
consciente da responsabilidade, desenvolvemos unha educación orientada á consecución de 
cidadáns activamente comprometidos na construción do mundo.  

- As actividades mediante as cales pretendemos cultivar estas opcións seguirán o seguinte esquema: 
o Traballo nas catro pólas do movemento scout (lobecos, rangers, pioneiros, rotas). 
o Como norma xeral, actividades semanais os sábados, das 16’30 ás 18’00 horas, nos locais 

parroquiais. 
o Un mínimo dunha actividade ó aire libre ó mes. 
o Un mínimo dun campamento ó trimestre. 

- Existe un kraal de responsables conformado polas persoas que traballan activamente no grupo como 
dinamizadores das actividades cotiás e polo párroco e demais persoais que el considere oportunas. 

- Este kraal de responsables traballará de xeito totalmente altruísta e gratuíto investindo no grupo o 
tempo libre do que dispoña e considere oportuno. 

- Co fin de garantir a calidade educativa, o kraal estará sempre preocupado pola formación dos seus 
responsables. 

 
COMPROMISOS DOS SCOUTS: 

- Para que o traballo educativo poida ser efectivo, existirá unha continuidade na asistencia ás 
actividades. 

- A tal fin, a asistencia mínima, con caracter xeral, establecerase no 50% das actividades de cada mes. 
Non obstante, de existir causas xustificadas polas que, puntualmente, non se poida cumprir esa 
asistencia, se exporán ós responsables da rama do scout que as valorarán xunto coa familia. 

 
COMPROMISOS DAS FAMILIAS: 

- Ó non ser unha actividade de mero entretemento, é precisa a colaboración das familias no 
desenvolvemento da tarefa educativa. 

- COLABORACIÓN EDUCATIVA: asumindo as opcións scouts como propias e apoiando desde a casa 
o seu traballo. 

- COLABORACIÓN ECONÓMICA: non podendo ser nunca impedimento para a participación de 
ninguén nas actividades, as familias que poidan aportarán a cantidade anual establecida que se 
destinará 18 € para a alta na Asociación Scout Diocesana e o seguro de accidentes e de 
responsabilidade civil de Scouts de Galicia. O resto, de existir, irá destinado ós materiais das 
actividades. Os campamentos se cobrarán a parte. 

o En total, as cotas individuais establecidas segundo o número de irmáns pertencentes ó grupo 
son: 

1º  36 € 
2º  18 € 
3º 9 € 
4º e seguintes gratuíto 

o Estas cantidades poderán aboarse por terzos o primeiro mes de cada trimestre ou nun só pago 
no primeiro trimestre. 

o Se algunha familia non pode aportar todo ou parte do establecido non terá máis que 
comunicarllo a algún responsable do grupo. 

- COLABORACIÓN TÉCNICA: concretada en: 
o Prestar apoio ó grupo cando lle sexa posible 
o Asistir ás reunións de pais que se convoquen 
o Non empregar as actividades scouts como ameaza de castigo 
o Facilitar o traballo dos responsables e da parroquia na tarefa común de educar 
 


