
ESCOLAS DE VERÁN 2018. PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN   
 

- INSCRICIÓN - 
 

Protección de datos 

Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que 
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Departamento de Educación con fins informativas, así coma da posibilidade de exercitar os 
seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento poñéndoo en coñecemento deste Departamento. 

Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun X � 
 
Departamento de Educación e Cidadanía: tfno: 981 55 44 00 -01. 
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal 

 
Outros datos de interese 

Indique a garda e custodia en caso de separación, divorcio, etc. 
 
Observacións  
 

DATOS PERSOAIS DO NENO/A SOLICITANTE 

Nome e apelidos 

Data de nacemento              Idade 

Nacionalidade Sexo 

Domicilio  Nº Portal 

Escaleira Andar Porta C.P. 

Centro de Ensino Curso  

Correo electrónico 

Nome e Apelidos (nai / titora) 
 

DNI, NIF ou NIE 

Ocupación Horario Laboral 

Nº Seguridade Social  Mutua ou Aseguradora 

Domicilio  Nº Portal 

Escaleira Andar Porta C.P. 

Municipio Provincia 

Teléfonos de contacto Domicilio Traballo Móbiles 

Correo electrónico   

Nome e Apelidos (pai / titor)     
 

DNI, NIF ou NIE 

Ocupación Horario Laboral 

Nº Seguridade Social Mutua ou Aseguradora 

Domicilio  Nº Portal 

Escaleira Andar Porta C.P. 

Municipio Provincia 

Teléfonos de contacto Domicilio Traballo Móbiles 

Correo electrónico  

FICHA MÉDICA 

Toma algún medicamento?                                      Cal? 
Toma medicación ao longo da actividade?              Indicar dose: 

Ten alerxias?                                                            Cales? 

Asma?   □  si       □  non                                            Observacións: 

Maréase con frecuencia?                                         Vomita con frecuencia? 

Padece hemorraxias a miúdo? 

Ten convulsións?                                                      Ten algún réxime? 
Ten as vacinas correspondentes á súa idade? 

Ten algunha discapacidade? Especificar: 
Outras: 
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Datas de realización: O programa desenvolverase durante o período de vacacións escolares 
de verán: mes de xuño (días 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño de 2018), mes de xullo (agás 
sábados, domingos e festivos) e setembro (días 3, 4, 5, 6 e 7 de 2018). 
 
Lugar de realización da actividade (sinala cun –x- o centro que solicita):  
 
� CEIP As Fontiñas (Rúa  Roma, nº 21 )  
� CEIP Raíña Fabiola. (Rúa Entregaleras,15). 
 
Horarios de realización: 

Madrugadores: de 7,45 a 9 h.   
Obradoiros e actividades: de 9 a 14 h. 
Comedor: de 14 a 16,00  h. 

 

As quendas (a escoller), son as seguintes: 
 
1ª Días 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño de 2018. 
2ª Do 2 ao 6 de xullo de 2018.. 
3ª Do 9 ao 13 de xullo de 2018. 
4ª Do 16 ao 20 de xullo de 2018. 
5ª Días 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de xullo de 2018. 
6º Días 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2018. 
 
Prezos: 
 
Unha vez que se produza a adxudicación do servizo, a Xunta de Goberno Local acordará os 
prezos a pagar polos usuarios do programa. 
 
Haberá un desconto do 20% para quen acredite ser familia monoparental, numerosa, nenos e 
nenas con discapacidade e cando participen dous irmáns no programa. O desconto aplicarase 
a todos os  solicitantes que cumpran ese requisito; é dicir, se participan dous ou máis irmáns 
nesta oferta o desconto farase a todos os irmáns. Así mesmo contémplase un desconto do 
50% ou do 100% para aquelas familias con escasos recursos; estes casos deberán contar 
obrigatoriamente con Informe previo do Departamento municipal de Servizos Sociais que 
ditaminará a porcentaxe de desconto (o 50 ou o 100%). Os descontos aplicaranse a cada 

solicitante, mesmo se son da mesma unidade familiar. Os descontos non son acumulables. 
 
MATRICULACIÓN NO PROGRAMA 
 
• Abrirase un prazo de inscrición e matrícula entre o 16 e o 31 maio de 2018(ambos os dous 

incluídos).  

• Os solicitantes terán que cubrir a folla de inscrición e entregala no Rexistro Xeral do 
Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no rexistro auxiliar do 
Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (Rúa de Frei Rosendo Salvado 14-
16), ou en calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

 

• Documentación complementaria: 

• Ficha de formalización de inscrición, cuberta. 

• Certificado do centro educativo no que está inscrito o neno/a no caso de non estar 
empadroado no concello de Santiago e Compostela 

• Copia do título de Familia Numerosa (se é o caso). 

• Informe de discapacidade do neno/a (se é o caso) 
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• Acreditación de ser familia monoparental (se é o caso): Fotocopia do Libro de Familia 
ou  copia da sentenza de separación, divorcio, nulidade ou medidas paterno filiais. 

• Fotocopia cartilla sanitaria. 

• Informe de Servizos Sociais (se é o caso). 
 

• O Departamento de Educación do Concello de Santiago facilitará as correspondente follas 
de inscrición no programa e publicará a lista de admitidos e, no seu caso excluídos, na 
páxina web do concello de Santiago de Compostela www.santiagodecompostela.org, co 
número de rexistro correspondente. 
 

• Os solicitantes deberán estar empadroados no concello de Santiago ou estar matriculados 
nun centro educativo do municipio de Santiago (neste caso deberán achegar certificación 
expedida polo centro onde estuda, indicando nome e apelidos do neno/a matriculado e 
curso). 

 

• No caso de baixa no programa por enfermidade, a familia solicitante deberá xustificalo 
documentalmente mediante certificado médico) e, notificalo por correo electrónico ao 
Departamento de Educación, antes do comezo do programa. 

 

• Será motivo de exclusión non cumprir o requisito de idade, non entregar a documentación 
solicitada e non realizar o pagamento das cotas establecidas nos prazos sinalados, non 
estar empadroados en Santiago ou escolarizado nun centro educativo do municipio de 
Santiago. 
 
Os pagos realizados non se devolverán en ningún caso, agás: 
 
1.- Que non se chegue a realizar o programa ao non cubrirse un mínimo de prazas. 
2.- Por razóns de enfermidade (neste caso, acreditarase mediante certificado médico).  
3.- Por motivo de exclusión ao non cumprir os requisitos que se establecen na 
convocatoria. 
4.- Aqueles solicitantes que quedan fóra por superar as prazas dispoñibles. 
 

� Os solicitantes do programa aceptan as bases e condicións establecidas no programa. 
 
 
QUENDAS A ESCOLLER POLOS USUARIOS/AS: 
 

Xuño 2018 
1ªquenda SERVIZO HORARIO 

Días 22, 25, 26, 27 28 e 29 de 
xuño.  
 

Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, 
comedor e actividades) 

De 7,45 ás 16,00 h  

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7,45 ás 14 h.  

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 16,00 h.   

Modalidade só actividades De 9 ás 14 h.  
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Xullo 2018 

2ª QUENDA 3º QUENDA 4ª QUENDA 5ª QUENDA SERVIZO HORARIO 

Do 2 ao 6 de 
xullo. 

Do 9 ao 13 
de xullo. 
 

Do 16 ao 20 de 
xullo. 

 

Días 23, 24, 26, 
27, 30, e 31 de 
xullo 

Modalidade completa:(madrugadores 
con almorzo, comedor e actividades) 

De 7,45 ás 16,00 h     

Modalidade madrugadores con almorzo 
e actividades 

De 7,45 ás 14 h.     

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 16,00 h.      

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h.     

 
 
 
Setembro 2018 

6ª quenda SERVIZO HORARIO 

 Días 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro de 
2018 
 

Modalidade completa:(madrugadores con 
almorzo, comedor e actividades) 

De 7,45 ás 16,00 h  

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7,45 ás 14 h.  

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 16,00 h.   

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h.  

 

DÍAS SOLTOS 
 

DÍAS SOLTOS SERVIZO HORARIO 

Especificar: 
 
 
 

Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, 
comedor e actividades) 

De 7,45 ás 16,00 h  

Modalidade madrugadores con almorzo e actividades De 7,45 ás 14 h.  

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 16,00 h.   

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h.  

 

 
 
Santiago de Compostela, ..... de ................... de 2018 
 
 
 
 
Asdo. Pai/nai, Titor/a ou Representante Legal 
 


