
 

 

 
CLUB DE DEBATE 

 
 

Ficha de inscrición 
O centro de ensino (nome do centro).................................................................... 
desexa participar no Club de Debate, para o que comunica os seguintes datos: 
 

Datos do centro: 
 

Enderezo: Rúa/lugar........................................................................... 
núm..........CP..............Localidade..................................... 

Teléfono:  
 Fax:  

Enderezo 
electrónico: 

 
 

Nome da/s 
persoa/s de 
contacto para o 
Club de Debate: 

 
 
 

 
Núm. total de equipos que presenta o centro: 
 

 

Núm. total de alumnos/as inscritos nos 
equipos: 
 

 

 
 
Documentación que se achega xunto con esta ficha de inscrición: 

 

� Ficha/s de composición de cada equipo, co nome, apelidos e curso que 
estuda cada un dos alumnos e das alumnas do equipo, e mais co nome, 
apelidos e vinculación co centro da persoa preparadora (cubrirase unha ficha 
por cada equipo inscrito).  
 
� Certificado da dirección do centro conforme os membros do equipo están 
matriculados no centro. 
 

 
................................................., ........de ............................... de 2012 
 
 
 
 
(Selo do centro de ensino e sinatura dunha persoa responsable do mesmo) 

 

 



 

 

 

CLUB DE DEBATE 
 
Prazo de entrega: ata o 24 de febreiro de 2012 
Ficha de composición de equipo núm. ......... (cubrirase unha ficha por cada equipo 
inscrito) 
Centro de 
ensino:........................................................................................................... 
 

Datos do equipo de traballo: 
1 Nome e 

apelidos: 
 
 Curso:  Ano de nacemento:  

2 Nome e 
apelidos:  Curso:  Ano de nacemento:  

3 Nome e 
apelidos:  Curso:  Ano de nacemento:  

4 Nome e 
apelidos:  Curso:  Ano de nacemento:  

5 Nome e 
apelidos:  Curso:  Ano de nacemento:  

6 Nome e 
apelidos:  Curso:  Ano de nacemento:  

7 Nome e 
apelidos:  Curso:  Ano de nacemento:  

8 Nome e 
apelidos:  Curso:  Ano de nacemento:  

9 Nome e 
apelidos: 

 
 Curso:  Ano de nacemento:  

10 Nome e 
apelidos: 

 
 Curso: 

 
Ano de nacemento: 

 

Datos da persoa preparadora: 
Nome e apelidos: 
  

Vinculación co centro:  

Teléfono:  Enderezo 
electrónico:  

Cada equipo de traballo estará composto por un mínimo de catro membros e un máximo de dez, e o/a 
preparador/a. É requisito indispensable que os equipos sexan mixtos. O equipo representa o centro e por iso 
deberá estar formado por alumnado matriculado nel en 3º e 4º de ESO e/ou 1º de bacharelato, ou nun curso 
equivalente de ciclos formativos, nunca maiores de 18 anos. Non poderá participar o alumnado nacido en 1993 
nin en anos anteriores. Permitirase realizar cambios con respecto aos compoñentes especificados nesta ficha de 
composición do equipo ata unha semana antes do inicio da competición. Posteriormente non estará permitido 
realizar ningún cambio. En canto á persoa preparadora, permitirase a súa substitución sempre e cando sexa por 
causa xustificada.  

................................................., .......... de .................................. de 2012 

 
(Selo do centro de ensino e a sinatura dunha persoa responsable do mesmo) 
 
 


