
Solicitude de visita didáctica en liña

En  , a  de  de 20  ..............................  ..........  ..............................  .......... 

Nome do centro educativo Concello do centro educativo 

Horario da visita*

Exposición* 

(*): Marque só unha opción

Modo de conexión*

10:00h 

Data preferente da visita ..........  / ..........  / .............Persoa de contacto

Nº de asistentes á visita en liña

E-mail de contacto (para envío do convite de Webex):

Curso do alumnado Teléfono de contacto

Os datos persoais recompilados serán incorporados e tramitados nun ficheiro titularidade da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión derivada dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada con esta solicitude, e poderán ser cedidos de conformidade coa lexislación 
vixente en materia de protección de datosde carácter persoal.

O órgano responsable do ficheiro é a Xerencia da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, con domicilio en Gaiás Cidade da Cultura de Galicia, Edificio CINC, 
terceiro piso, Monte Gaiás, s/n, 15707, de Santiago de Compostela. E será ante este órgano ante o cal a persoa interesada poderá exercer os dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación exposición, de acordo coa Lei orgánica 15/99, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Teña en conta que este formulario é unha solicitude. Recibirá un correo de confirmación da visita 
sempre que a quenda estea dispoñible; en caso contrario, ofreceránselle outros horarios de visita. 

SERVIZO DE EDUCACIÓN, MEDIACIÓN, 
INFORMACIÓN E ASISTENCIA AO PÚBLICO
Museo Centro Gaiás - Monte Gaiás
15707 Santiago de Compostela | G15721640 
Telf: 881 997 564 | 881 997 584 

visitasdidacticas@cidadedaculutura.org
www.cidadedacultura.gal

AUTORIZO á Fundación Cidade da Cultura de Galicia para a libre difusión na súa páxina web e redes sociais das reproducións fotográficas e 
audiovisuais tomadas durante o desenvolvemento da actividade educativa, co fin de promover as súas actividades.

12:30h 
Individual 
(cada alumno/a co seu computador)  

Faraón. Rei de Exipto Os Brancos Segredos do seu ventre

Colectivo 
(un computador para toda a aula)  
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