
 
 
 

           PROGRAMA “ENGLISH SUMMER SCHOOL” 
 

- PRAZOS DE INSCRICIÓN - 
 
 

O Departamento de Educación do concello de Santiago ten previsto a realización dunha proposta educativa 
para o tempo de verán denominada  “English Summer School”, que se levará a cabo dende o 28 de xuño ao 
30 de xullo de 2021 (ambos os dous inclusive).  
 
Este programa está dirixido a nenos e nenas, empadroados no concello de Santiago de Compostela ou que 
cursen actualmente algún dos cursos de Educación Primaria nun centro educativo de Santiago de 
Compostela, con niveis de inglés diferentes. É unha oportunidade de aprendizaxe que combina as clases de 
inglés con obradoiros lúdicos e actividades deportivas, para aproveitar o tempo de actividade non escolar e 
practicar e mellorar o seu inglés á vez que utilizan este tempo para procurar novas relacións socializadoras. 
 
O programa “English Summer School”, se prevé desenvolver en instalacións do CEIP Pío XII . 
 
CARACTERÍSTICAS  DO PROGRAMA: 
 
Destinatarios: nenas e nenos empadroados no concello de Santiago de Compostela ou que cursen 
actualmente algún dos cursos de Educación Primaria nun centro educativo de Santiago de Compostela. 
 
Datas de realización e modalidades de participación: O programa desenvolverase durante o período 
comprendido entre o 28 de xuño e o 30 de xullo de 2021, (ambos os dous inclusive). 
  
 
As modalidades a escoller polos interesados son: 
 
Opción 1: Todo o mes: do 28 de xuño ao 30 de xullo de 2021. 
 
Opción 2: Primeira quenda: do 28 de xuño ao 16 de xullo de 2021. 
 
Opción 3: Segunda quenda. Do 19 de xullo ao 30 de xullo de 2021. 
 
 
O horario das actividades será de 09:30h a 14:00 horas. 
 
Co obxecto de facilitar a conciliación das familias, haberá un horario de acollida dos usuarios que o necesiten, 
desde as 8:00h ata as 9:30h. Ese mesmo servizo de acollida prestarase desde as 14:00h ata as 15:00h. 
 
NÚMERO DE PRAZAS:  75 prazas, das que 6 reservaranse para nenos e nenas que presenten informe do 
Departamento de Servizos Sociais do Concello de Santiago e terán o carácter de acceso directo ao 
programa. 
 
OBXECTIVO XERAL:  
Con esta alternativa lúdico-educativa preténdese fomentar o estudo do inglés e mellorar as competencias 
comunicativas dos nenos e nenas nun ambiente que lles resulte atractivo. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
No “English Summer School” traballarase co alumnado valores tan importantes como o respecto aos 
compañeiros e ás normas, a integración social, o traballo en equipo, entre outros. Ademais, fará dos nenos e 
nenas elementos activos da súa propia aprendizaxe. 
 
 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Que os rapaces e rapazas practiquen dun xeito activo a lingua inglesa, adquirindo fluidez e 
potenciando as habilidades de escoita e comprensión. 

 Potenciar a inmersión dos nenos e nenas na lingua inglesa e na cultura anglosaxona e internacional. 
 Crear novas experiencias positivas que esperten a creatividade, imaxinación e os fagan medrar como 

persoas, mediante actividades que os estimulen activamente e promovan a súa faceta artística, social 
e aberta. 

 Crear un recurso para a conciliación, de xeito que poidan contar cun lugar seguro e supervisado onde 
as familias poidan deixar aos seus fillos e fillas. 

 Proporcionar aos rapaces e rapazas un recurso lúdico-educativo para ocupar o  tempo de lecer. 
 Promover a integración social, o traballo en grupo e as habilidades sociais. 
 Inculcar o respecto polos compañeiros e compañeiras, polo medio ambiente, pola saúde e polas 

normas sociais. 
 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  
 
No programa combinaranse tres bloques de actividades diarias: clases de inglés, obradoiros e de ocio e 
deportes. 
 
 
 
Secuencia horaria do programa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Concello consciente da actual crise sanitaria cunha repercusión na situación económica das familia decide, 
nesta ocasión e de maneira excepcional, ofertar o programa de “English Summer School” con carácter 
gratuíto para os participantes. 
 
 
 
 

8:00 - 9:30 h. Servizo de acollida 

9:30 - 10:30 h. Primeiro bloque de actividades 

10:30 - 12:00 h. Segundo bloque de actividades 

12:00 - 12:30 h. Merenda 

12:30 - 14:00 h. Terceiro bloque de actividades 

14:00 - 15:00 h. Recollida dos participantes 



 
 
 

 
 
INSCRICIÓN DOS USUARIOS NO PROGRAMA 
 

 Abrirase un prazo de inscrición entre os días 8 e 16 de xuño de 2021 (ambos os dous inclusive). 
 

As solicitudes presentaranse segundo o modelo normalizado ben por medios electrónicos ou de 
xeito presencial, solicitando cita previa, no Rexistro xeral do Concello de Santiago (Rúa 
Presidente Salvador Allende 4, Galeras) ou mediante calquera das formas previstas no artigo 
16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. 
 
Para solicitar cita previa no Rexistro Xeral do Concello de Santiago poden chamar ao teléfono 
881 505 107 ou a través da páxina web: https://citaprevia.santiagodecompostela.gal/  
Se presenta a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Santiago ( 
https://sede.santiagodecompostela.gal/ ) escolla o trámite “Inscrición no programa English 
Summer School” dentro do catálogo de trámites dispoñible. 
 

 
 No caso de existir máis demanda que prazas ofertadas realizarase un sorteo público, que 

consistirá na introdución de tantas bolas nun bombo como solicitantes (agás os nenos e nenas 
con informe de Servizos Sociais). Elaborarase unha listaxe numerada atribuíndo a cada 
solicitante un número nese listado.  
Sacarase unha bola ao azar quedando automaticamente inscritos o número extraído e os 
sucesivos da listaxe ata completar o número total de prazas. O resto pasará a formar parte dunha 
listaxe de agarda. 
O sorteo, de ter que realizarse, será anunciado na páxina web do concello. O sorteo é público. 
As prazas destinadas aos participantes con informe do Departamento de Servizos Sociais terán o 
carácter de acceso directo ao programa. 

 
 Os solicitantes deberán estar empadroados no concello de Santiago (que se comprobará de oficio 

polo 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). 

 
 Será motivo de exclusión non cumprir os requisitos do programa, non entregar a documentación 

solicitada ou non estar empadroado en Santiago ou escolarizado nun centro educativo do 
municipio de Santiago. 

 
 Documentación a presentar:  

 
 Solicitude de inscrición. 
 Certificado do centro educativo no que está matriculado o/a neno/a no caso de non estar 

empadroado no concello de Santiago e Compostela. 
 Fotocopia cartilla sanitaria ou da compañía aseguradora. 
 Informe do Departamento de Servizos Sociais (se é o caso). 

 
Máis información: 
Departamento de Educación  
Edificio CERSIA 
Rúa do Alcalde Raimundo López Pol, s/n-San Lázaro 
Tfnos.: 981 554 400/401 
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal; www.santiagodecompostela.gal  


