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O Departamento de Educación do concello de Santiago de Compostela, ten previsto a realización dun 
programa de conciliación laboral e familiar no período das vacacións do mes de xullo e setembro (días 
2,3,4,5,6,9,10) de 2013. Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións 
do CEIP As Fontiñas, e destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e Primaria do municipio de 
Santiago. 
 
Este programa concíbese como un espazo educativo, de promoción do ocio e o tempo de lecer, ademais dun 
apoio e recurso para as familias no tempo de vacacións. 
 
Destinatarios: nenos e nenas que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria de Santiago de 
Compostela, con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos.  
 
Datas de realización: O programa desenvolverase durante o período de vacacións escolares de verán (no 
mes de xullo) e setembro (días 2,3,4,5,6,9,10) de 2013, coas seguintes modalidades a escoller polos 
interesados:  
 
Xullo: o mes completo; a quincena ou días soltos. 
Setembro: os sete días ou días soltos. 
 
O horario do programa será de 9 a 14 horas; ofrécese a posibilidade de que as familias poidan solicitar 
ademais un servizo de madrugadores con almorzo (de 7:45 a 9 horas) e un servizo de comedor (de 14 a 
15:30 horas). 
 
NÚMERO DE PRAZAS:  
 
Actividades e obradoiros: 70 persoas, en cada período. 
Servizo de madrugadores con almorzo: 60 persoas, en cada período. 
Servizo de comedor: 60 persoas, en cada período. 
 
Para o desenvolvemento do programa, é imprescindible: 
 
Para o mes de xullo: 
 

• Que formalicen a correspondente matrícula un mínimo de 20 participantes nos obradoiros e 
actividades, por quincena. 

• Que formalicen a correspondente matrícula un mínimo de 10 participantes, tanto no servizo de 
comedor como no servizo de madrugadores, por quincena. 

 
Para o período de setembro, previo ao inicio do curso 2013-14: 
 

• Que formalicen a correspondente matrícula un mínimo de 20 participantes nos obradoiros e 
actividades. 

• Que formalicen a correspondente matrícula un mínimo de 10 participantes, tanto no servizo de 
comedor como no servizo de madrugadores. 
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LUGAR DE EXECUCIÓN: as actividades terán lugar en instalacións do CEIP As Fontiñas (Rúa  Roma, nº 21) 
 
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.  
 
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.  

� Dar a coñecer que é o medio ambiente, a natureza e a importancia que ten que todos debemos coidar 
dos mesmos.  

� Coñecer o entorno que nos rodea.  
 
 

TIPO DE ACTIVIDADES  
 

Dentro do programa, intercalaranse actividades LÚDICAS, DEPORTIVAS, XOGOS E OBRADOIROS.  
 
MODALIDADES E HORARIOS 
 
SERVIZO HORARIO 

Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, comedor e actividades) De 7,45 ás 15,30 h 

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

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 15,30 h.  

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h. 

 
Haberá desconto do 20% para os solicitantes que acrediten ser familia numerosa 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 descontos non son acumulables. 
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MATRICULACIÓN NO PROGRAMA 
 

• Ábrese un prazo de inscrición e matrícula entre o 20 e o 26 de xuño de 2013 (ambos os dous 
incluídos). Os solicitantes terán que cubrir a folla de matrícula e entregala no Rexistro Xeral do 
Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou nos rexistros auxiliares do Centro 
Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (Rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16); e no CERSIA 
(Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n). Xunto coa folla de inscrición deberá achegar o 
xustificante de pagamento na conta bancaria municipal Banesto 0030—6045-13-0870087271 
Deberán indicar no momento de facer o ingreso: nome e apelidos do neno/a solicitante; modalidade 
escollida. 

 
• O Departamento de Educación do Concello de Santiago facilitará as correspondente follas 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 
 

• As admisións realizaranse por riguroso orde de entrada no Rexistro municipal, ata cubrir as 
prazas disponibles. 

 
• No caso de baixa no programa por enfermidade, a familia solicitante deberá xustificalo 

documentalmente mediante certificado médico e, notificalo por fax ou 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 no prazos sinalado. 
 

• 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 cumplir os requisitos que se establecen na convocatoria. 
4.- Aqueles solicitantes que quedan fóra por superar as prazas disponibles. 

 
 
ORGANIZACIÓN DOS GRUPOS 
 
Os alumnos/as distribuiranse por grupos de idade e a cada grupo asignaráselle un monitor/a responsable, de 
tal xeito que os nenos e nenas teñan en todo momento unha persoa de referencia. 
 
PREZOS 
 
Os prezos unitarios por día solto, son: 
 

Actividades e obradoiros (de 9 a 14 horas):      7 € día/participante. 
Servizo de Madrugadores (de 7:45 a 9 horas): 2 € día/participante. 
Servizo de Comedor  (de 14 a 15:30 horas):    5 € día/participante. 
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Prezos coas modalidades (a escoller): 

 
Xullo 

MES COMPLETO  SERVIZO HORARIO 

Sen desconto Con desconto* 
Modalidade completa:(madrugadores con 
almorzo, comedor e actividades) 

De 7,45 ás 15,30 h �…233,00  �…186,40  

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7,45 ás 14 h. �…138,00  �…110,40  

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 15,30 h.  �…195,00  �…156,00  

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h. �…100,00  �…80,00  

 
XULLO: POR QUINCENA  SERVIZO HORARIO 

Sen desconto Con desconto* 
Modalidade completa:(madrugadores con 
almorzo, comedor e actividades) 

De 7,45 ás 15,30 h �…125,00  �…100,00  

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7,45 ás 14 h. �…75,00  �…60,00  

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 15,30 h.  �…105,00  �…84,00  

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h. �…55,00  �…44,00  

 
 Setembro 

Días 2,3,4,5,6,9,10 SERVIZO HORARIO 

Sen 
desconto 

Con desconto* 

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

De 7,45 ás 15,30 h �…87,00  �…69,60  

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7,45 ás 14 h. �…57,00  �…45,60  

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 15,30 h.  �…75,00  �…60,00  

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h. �…45,00  �…36,00  

 
Máis información: 
 
Concello de Santiago de Compostela 
Departamento de Educación 
Edificio CERSIA. Avenida Alcalde Raimundo López Pol s/n 
Tel: 981 55 44 00    Fax: 981 57 15 11 
dptoeducacion@santiagodecompostela.org 
 

 


