
OBRADOIROS DE 3-8 ANOS NA 
REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS INFANTIS 

          PRAZOS DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.  CURSO 2020-2021 

 

 

 

    

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DO 03 AO 07 DE AGOSTO: renovacións nenos/as matriculados durante o curso 19/20, fillos/as persoal das escolas/ 
irmáns dos nenos/a matriculados nas E.I.M no curso 2020-2021 

• DO 10 AO 14 DE AGOSTO: presentación das novas solicitudes.  

As solicitudes deberán presentarse: 

Polo rexistro do Concello de Santiago (pedindo previamente cita 
no teléfono: 981543122) Rexistro xeral do Concello de Santiago (Rúa  
Presidente Salvador Allende 4, Galeras) ou no Rexistro auxiliar do Centro 
Sociocultural do Ensanche (Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16 Baixo),ou 
en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015 do 1 de 
outubro, de procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas 

As solicitudes poderán recollerse: 
• Preferentemente descargándoas na paxina web do Concello de 

Santiago  
• Solicitándoas por correo electrónico ou teléfono, a calquera das 

escolas infantís. 

Para consultas e citas poderán: 
• Chamar aos teléfonos das E.I.M ou contactar por correo electrónico 
o E.I.M DE CONXO: 981528702 eimdeconxo@yahoo.com  
o E.I.M DAS FONTIÑAS 981528703 eimdasfontinas@yahoo.com  
o E.I.M DE MEIXONFRIO SALGUEIRIÑOS  981528707 eimdemeixonfrio@yahoo.com  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONXUNTAMENTE CON ESTA SOLICITUDE: 
Os representantes legais do neno/a presentarán, coa solicitude, os seguintes documentos: 

�  Fotocopia Libro de Familia completo da u.familiar e fotocopia Título de familia numerosa (se é o caso). 
�  Copia sentenza separación, divorcio, nulidade ou medidas paterno filiais. Copia resolución de 

acollemento. 
�  Fotocopia do documento que acredite a identidade do pai, nai ou titor/a. 
Xustificación de ingresos da unidade familiar, que consistiran en: 
�  Copia da declaración da renda de 2019 dos membros da unidade  familiar, certificado de Facenda 

que abale a súa non presentación. 
Xustificación de ocupación ou desemprego actualizada. 

�  No caso de persoal por conta allea: copia das dúas últimas nóminas, certificación da empresa ou vida 
laboral. 

�  No caso de persoas autónomas: copia do último recibo de pagamento da cota á Seguridade Social. 
�   No caso de persoas desempregadas, certificación de ser demandantes de emprego. 
�  Documentación acreditativa de situacións como: separación de feito de cónxuxe, abandono do fogar, 

certificación de convivencia e xustificante de calquera outra circunstancia socio -familiar alegada. 
�  Resolución Xudicial de que a tutela do neno/a está atribuída a unha soa persoa. 
�  Certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de minusvalía e certificado médico de 

enfermidade ou deficiencias alegadas polos membros da unidade familiar. 
�  Informe do organismo competente sobre a necesidade de integración, no caso de nenos ou 

nenas con discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais. 
�  Calquera outra documentación xustificante que se considere de interese a efectos de valoración. 
�  Informe dos Servizos Sociais nos supostos en que sexa necesario por falta de acreditación 

documental suficiente ou pola situación especial na que viva a unidade familiar. 

 


