PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE
“AMPLIACIÓN PROGRAMA VERÁN 2018”

PROCESO DE INSCRICIÓN E MATRICULACIÓN, DÍAS 10 E 11
DE SETEMBRO
O Departamento de Educación e Cidadanía do concello de Santiago ten previsto a realización da
ampliación do programa de conciliación laboral e familiar os días 10 e 11 de setembro. Este
programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións do CEIP Monte
dos Postes e do CEIP Raíña Fabiola, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e
Primaria do municipio de Santiago.
A proposta que se vai describir concíbese como un espazo educativo, de promoción do ocio e o
tempo de lecer, ademais dun recurso para a conciliación familiar e laboral no tempo de vacacións.
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA:
Destinatarios: nenos e nenas que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria, entre
o 2º Ciclo de Educación Infantil e o 3º Ciclo de Educación Primaria de Santiago. (ambos os dous
inclusive).
Datas de realización os días 10 e 11 de setembro
O horario será de 7:45 as 16:00 horas no CEIP Monte dos Postes, e de 9:00 a 16:00 horas no
CEIP Raiña Fabiola.
O servicio de madrugadores con almorzo só se prestará no CEIP Monte dos Postes (de 7:45
a 9:00 horas) e o servizo de comedor en ambos os dous centros (de 14:00 a 16:00 horas).
NÚMERO DE PRAZAS: a previsión de participantes é de 100 inscritos entre os dous centros nas
actividades e obradoiros, e 40 participantes para o servizo de comedor e 20 prazas para o servizo
de madrugadores.
Para o desenvolvemento do programa é imprescindible:
•
•

Que formalicen a correspondente matrícula un mínimo de 20 participantes por cada centro
nos obradoiros e actividades.
Que formalicen a correspondente matrícula un mínimo de 10 participantes por cada centro,
tanto no servizo de comedor como no servizo de madrugadores.

LUGAR DE EXECUCIÓN: as actividades terán lugar en instalacións do CEIP Montes dos Postes
(Rúa Fontiñas, 79) e no CEIP Raíña Fabiola (Rúa Entregaleras, 15).
OBXECTIVOS
OBXECTIVO XERAL
Facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, ofrecendo aos nenos e nenas unha alternativa de
lecer e tempo libre, desenvolvendo valores de cooperación, respecto e tolerancia.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


Promover actividades que favorezan a diversión creando un ambiente lúdico.



Desenvolver a autonomía persoal no día a día.



Dar a coñecer diferentes actividades lúdicas de lecer e tempo libre.



Promover actividades que favorezan o traballo en equipo e a creatividade.



Fomentar o compañeirismo e a tolerancia a través de actividades de traballo en equipo.



Potenciar actitudes de valoración e respecto cara o entorno físico e natural.



Fomentar o gusto pola lectura a través de actividades lúdicas e participativas.



Coñecer o entorno que nos rodea.

TIPO DE ACTIVIDADES
No programa combinaranse actividades lúdicas, deportivas, xogos e obradoiros
MODALIDADES E HORARIOS
SERVIZO

HORARIO

Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, comedor e
actividades)
(nota: madrugadores só no CEIP Monte dos Postes)
Modalidade madrugadores con almorzo e actividades
(nota: madrugadores só no CEIP Monte dos Postes)
Modalidade comedor e actividades

De 7:45 ás 16:00 h

Modalidade só actividades

De 9:00 ás 14:00 h.

De 7:45 ás 14:00 h.
De 9:00 ás 16:00 h.

Os solicitantes poderán participar na modalidade completa ou por días soltos. Haberá un desconto
do 20% para quen acredite ser familia numerosa, familia monoparental 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 contemplarase 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%). O
desconto do 50% aplicaráselle a cada solicitante, mesmo se son da mesma unidade familiar.
Os descontos non son acumulables.
Para o cobro das cantidades correspondentes, o concello de Santiago habilitará a conta bancaria
municipal en ABANCA ES89 2080-0388-2031-1000-2662, para que os solicitantes poidan realizar o
ingreso correspondente das modalidades escollidas. Deberán indicar no momento de realizar o
ingreso: Nome e apelidos do neno/a solicitante e modalidade escollida.
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INSCRICIÓN E MATRICULACIÓN NO PROGRAMA
• Abrirase un prazo de inscrición e matrícula entre o 13 e o 24 de agosto de 2018 (ambos os dous
incluídos). Para participar no programa os interesados terán que cubrir o impreso de matrícula e
entregalo 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. Xunto co
impreso de inscrición deberán achegar o xustificante de pagamento na conta bancaria municipal
en ABANCA ES89 2080-0388-2031-1000-2662. Deberán indicar no momento de facer o
impreso: Nome e apelidos do neno/a solicitante e modalidade escollida.
•

O Departamento de Educación do Concello de Santiago proverá dos correspondentes impresos
de matrícula 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, indicando o
número de rexistro do solicitante.

•

O número máximo de participantes virá determinado polas modalidades e servizos que estes
soliciten cun teito máximo determinado polo orzamento total que a Xunta de Goberno Local
aprobou para este programa.

•

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 e Cidadanía (reservaseducacion@santiagodecompostela.gal).

•

Será motivo de exclusión non cumprir o requisito de idade, non entregar a documentación
solicitada, non realizar o pagamento das cotas establecidas nos prazos sinalados, non estar
empadroado 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 o mínimo de prazas establecido
por día.
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.
Documentación a presentar:
o Ficha de formalización de matrícula, cuberta.
o Copia do título de Familia Numerosa (de ser o caso).
o Informe de discapacidade do neno/a (de ser o caso).
o Fotocopia da tarxeta sanitaria.
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o Certificación expedida polo centro de Santiago onde estuda o neno/a, indicando nome e
apelidos e curso (se non está empadroado no concello de Santiago).
o Informe de servizos sociais (de ser o caso).
o Xustificante de pagamento bancario en ABANCA ES89 2080-0388-2031-1000-2662. No
momento do pago deberán indicar o nome do/a neno/a e a modalidade na que participa.
o Documentación acreditativa de familia monoparental (*)
Familia monoparental: entenderase por familia monoparental cando forme parte da
unidade familiar unha única persoa proxenitora que non conviva con outra coa que manteña
unha relación, e sempre que a outra persoa proxenitora non contribúa economicamente ao
seu sustento. Neste caso xustificaríase cunha denuncia reclamando o pago da manutención
do menor.
3.- Prezos:
Os prezos están pensados para usuarios en xeral. 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%). O
desconto correspondente aplicaráselle a cada solicitante, mesmo se son da mesma unidade
familiar.
Os descontos non son acumulables.
•

Prezos días soltos 10 e 11 de setembro:
DÍAS SOLTOS (prezo / día)
SERVIZO

HORARIO

Prezo

Prezo con desconto
do 20%

Prezo con desconto
do 50%

De 7,45 ás 16,00 h

€ 17,00 €

€ 13,60 €

€ 8,50 €

De 7,45 ás 14 h.

€ 10,25 €

€ 8,20 €

€ 5,12 €

Modalidade comedor e actividades

De 9 ás 16,00 h.

€ 14,25 €

€ 11,40 €

€ 7,13 €

Modalidade só actividades

De 9 ás 14 h.

€ 7,50 €

€ 6,00 €

€ 3,75€

Modalidade completa:(madrugadores con
almorzo, comedor e actividades)
Modalidade madrugadores con almorzo e
actividades
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Unha vez realizado o pagamento debe enviarse o xustificante por correo electrónico a
reservaseducacion@santiagodecompostela.gal
No caso de que haxa algunha familia que houbera solicitado o programa de conciliación e
non vaia a facer uso do mesmo, solicitamos o comunique por correo electrónico a
reservaseducacion@santiagodecompostela.gal, indicando o nome e apelidos do neno/a

MÁIS INFORMACIÓN:
CONCELLO DE SANTIAGO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E CIDADANÍA
Teléfono: 981554400
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal
www.santiagodecompostela.gal
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