
 

CAMPAMENTOS ABERTOS NADAL 2012 
Programa de Conciliación Familiar nos CSC de Vite, Fontiñas, O Ensanche, 

Conxo, A Gracia, Marrozos e Nemenzo 
 

Datas e 
horario 26,27e 28 de decembro de 2012 e 2,3 e 4 de xaneiro de 2013 de 08:00 a 15:00 h. 

 
Preinscricións 
 
Publicación 
listas de 
preinscritos 
 
Sorteo público 
 
Publicación 
listas de 
admitidos e 
reservas 
 
Formalización 
de matrícula   

 
Do 16 de novembro ao 5 de decembro. 
 
O 11 de decembro  nos taboleiros informativos dos CSC Fontiñas, O Ensanche, Vite, Conxo 
e na páxina www.santiagosociocultural.org. No caso de ser necesario o sorteo, asignación a 
cada inscrito dun número. 
 
O 13 de decembro ás 13.00 h no CSCXM O Ensanche. 
 
O 14 de decembro  nos taboleiros informativos dos CSC Fontiñas, O Ensanche, Vite, Conxo 
e na páxina www.santiagosociocultural.org 
 
 
 
Do 14 ao 20 de decembro entregando o xustificante de pago no centro sociocultural onde se 
obtivera praza. 
 
Nenos/as  empadroados/as no Concello de Santiago que cumpran co requisito de idade da 
oferta. 
 

Destinatarios 

Prezo 
 

  
Prezo 
xeral 

Segundo fillo 
Desconto do 20% 

Familia numerosa 
Desconto do 50% Exentos  

Xornada 
completa de 
8.00 a 15.00 h 

 

30 € 24 €/cada un 15 €/cada un 
Cando os pais ou 
titores-as 
acrediten a súa 
situación de 
demandantes de 
emprego 

Xornada 
reducida de 
9.30 a 14.00 h 

20 € 16 €/cada un 10 €/cada un 

  
Lugares onde 
se 
desenvolverá 
a actividade e 
idades  dos 
destinatarios 

CSC das Fontiñas Un Nadal creativo [25 prazas] [nenos/as nados entre o 2000 e 2007] 
CSCXM de O Ensanche Un Nadal de artistas [25 prazas] [nenos/as nados entre o 2000 e 
2007] 
CSC de Vite Un Nadal de refugallo  [25 prazas] [nenos/as nados entre o 2000 e 2007] 
CSC de Conxo Un Nadal polo mundo [25 prazas] [nenos/as nados entre o 2000 e 2007] 
LSC de Marrozos Nadal de xogo [30 prazas] [nenos/as nados entre o 2000 e 2008] 
LSC da Gracia Nadal de xogo [30 prazas] [nenos/as nados entre o 2000 e 2008] 
LSC de  Nemenzo Nadal de xogo [30 prazas] [nenos/as nados entre o 2000 e 2008] 
 

Nº de prazas  190 
 
No caso de haber máis solicitudes que prazas dispoñibles nos distintos centros, resolverase 
mediante sorteo público o 13 de decembro no  CSCXM  de O Ensanche ás 13:00 h. Previa 
publicación da listas de inscritos onde se lle asignará a cada inscrito un número para o sorteo. 
Os membros da mesma unidade familiar participaran co mesmo número. Adxudicación 

de praza As familias interesadas poderán marcar na solicitude a orde de preferencia para participar nun 
máximo de dous centros, e de non haber prazas dispoñibles na marcada no primeiro lugar, 
existindo prazas na outra preferencia se lles asignará automaticamente sen proceder a sorteo. 
O número mínimo requirido de participantes para iniciar a actividade será do 50% das praza 



 

 
 
 
 
 

ofertadas en cada centro. 
 

Obxectivo e descrición da actividade 
 
Posibilitar a conciliación da vida familiar e laboral das familias Composteláns nos tempo do Nadal, a través 
dunha oferta variada de actividades lúdico-educativas desenvolvidas no seo dos centros socioculturais cabeceira 
da cidade e do rural  para o tramo de idade indicado. 
O proxecto desenvolverase durante as datas das vacacións escolares de Nadal; contempla actividades de lecer 
e educativas,  nun ambiente alegre e relaxado no que todos/as os participantes se sintan parte do grupo e se 
promovan tamén valores de igualdade, a solidariedade, recoñecemento da cidade e dos valores cívicos. 
Actividades plásticas, expresión artística,  obradoiros, animación a lectura,xogos dirixidos, serán eixos do 
traballo de intervención educativa que se proporcionará aos participantes, guiados por monitores especializados. 
Horario da actividade: 9.30 a 14.00 h 
 
Como participar e 
presentación de 
solicitudes 

Cubrindo a folla de preinscrición e achegándoa  xunto cunha foto do participante,    
fotocopia da tarxeta sanitaria da seguridade social ou aseguradoras privadas do 
neno/a, fotocopia do libro de familia completo da unidade familiar,  fotocopia do 
libro/carnés de familia numerosa se é o caso, e fotocopias das tarxetas de 
demandante de emprego dos pais ou titores-as se é o caso. 
As solicitudes recolleranse nos cinco centros socioculturais cabeceira en horario de 
mañá e tarde. 

Onde se poden recoller follas de autorización e preinscrición? 
 
CSC de  VITE 981 542 490  
Rúa de Carlos Maside 7 
 
CSC de CONXO 981 528 740 
Praza de Aurelio Aguirre 1 
 
CSC de  O ENSANCHE 981 543 001 
R/ Frei Rosendo Salvado 14-16 
 

 
CSC das FONTIÑAS 981 528 750 
Rúa de Berlín 13 
 
 
CSC  do CASTIÑEIRIÑO 981 542 459 
Rúa da Virxe de Fátima 1 
 

 
NORMAS E CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN  
 

− Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
− Matrícula e pagamento: do 14 ao 20 de decembro, cumprimentando o impreso de pago que se 

recollerá nos centros socioculturais, indicando o nome do/a neno/a e entregando o xustificante de pago 
no centro sociocultural onde obtivera a praza. 

− Número máximo de nenos que pode anotar cada persoa é 4  (exceptuando se son familia numerosa 
de máis de 4 fillos) 

− Se por algún motivo o rapaz ou rapaza non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar no centro, 
non facelo nun máximo de 3 sesións suporá a perda da praza e non haberá devolución da matrícula. 

 
. 



Campamento de Nadal  no LSC de FIGUEIRAS 
Nadal en Figueiras 
Datas e horario: 26,27,28 de decembro e 2,3 e 4 de xaneiro de 9 a 14h. 
Destinatarios: nenos de 5 a 12 anos 
Prazas: 20 
Prezo: 20€ 
Inscrición e pagamento: a traves da AV Nova Xeira de Figueiras 
Enderezo: novaxeira@gmail.com 
 
 
 
 
 



CAMPAMENTOS ABERTOS POLO NADAL 
FICHA DE PREINSCRICIÓN E AUTORIZACIÓN 
 

CAMPAMENTO ABERTO  no que se anota: 
marque 1 e 2  segundo preferencia

 
HORARIO  

Indique a xornada que solicita 
□ CSCXM Ensanche: Un Nadal de artistas 

□ CSC VITE: Un Nadal de refugallo 

□ CSC FONTIÑAS: Un Nadal creativo 

□ CSC CONXO: Un Nadal polo mundo 

   □ LSC MARROZOS: Nadal de xogo 

□ LSC A GRACIA: Nadal de xogo 

□ LSC NEMENZO: Nadal de xogo 

 
□ Xornada completa de 08.00 a 15.00 h    

Indique a hora de entrada  _______ 

Indique a hora de saída _________ 

 
□ Xornada reducida de 09.30 a 14.00 h 
 

 

DATOS PERSOAIS NENO/A 
Nome e apelidos 
Data de nacemento                      Idade Curso  
Centro de ensino 
Enderezo 
Teléfonos de contacto 
Correo electrónico opcional

Pode marchar só/soa?    □  si □  non     
Quen o ven a recoller: 
  

 

DATOS PERSOAIS  PAI/TITOR 
Nome e apelidos                                                                     DNI, NIF ou NIE 
Ocupación                                     Horario Laboral  
Nº Seguridade Social                                                              Mutua 
Enderezo 
Teléfonos de contacto 

 
Correo electrónico opcional

DATOS PERSOAIS NAI/TITORA 
Nome e apelidos                                                                     DNI, NIF ou NIE 
Ocupación                                     Horario Laboral  
Nº Seguridade Social                                                              Mutua 
Enderezo 
Teléfonos de contacto 
Correo electrónico opcional

DATOS DE INTERESE 
Toma algún medicamento? Cales? 
Ten alerxias? 
Asma? □  si □  non    Observacións: 

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

 
PEGA UNHA 

FOTO  
AQUÍ 

 
 



FICHA DE PREINSCRICIÓN E AUTORIZACIÓN 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONXUNTAMENTE CON ESTA SOLICITUDE 
 

Os representantes legais do neno/a presentarán, acompañando á solicitude os seguintes documentos: 
 

 1 foto tamaño carné do neno/a. 

 Fotocopia da tarxeta sanitaria da seguridade social ou aseguradoras privadas do neno/a. 

 Fotocopia do libro de familia completo da unidade familiar. 

 Fotocopia do libro/carnés de familia numerosa se é o caso. 

 Fotocopias das tarxetas de demandante de emprego dos pais ou titores-as se é caso. 
 

AUTORIZACIÓN 
 
Eu, ............................................................................................ co DNI.................................................................. 

como pai/nai/titor/a, autorizo a ............................................................................................................................... 

a participar no Campamento Aberto  proxecto de tempo libre infantil que terá lugar na Rede de Centros, durante 

os días 26, 27 e 28 de decembro 2012 e 2,3 e 4 de xaneiro, de 2013 , organizado pola Concellaría de Centros 

Socioculturais do Concello de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, ...... de ......................... de 2012 
 

 
 

Sinatura 
 

Autorización para a comprobación de datos do Padrón Municipal 
Eu, como pai/nai/titor, autorizo ao Concello de Santiago a comprobación dos datos sobre empadroamento 

vencellados a esta solicitude.                                                                                                      

 
 

Sinatura 
 
Autorización para a publicación de imaxes dos participantes 
 
Don / dona ..............................................................................................co DNI ...................................................... 

como pai/nai/titor/a de ............................................................................................. autorizo o Departamento de 

Centros Socioculturais a un uso pedagóxico das imaxes realizadas no proxecto de tempo libre infantil 

CAMPAMENTO  ABERTO e publicalas en: Páxinas web do Concello de Santiago, Blogs dos centros 

socioculturais, filmacións destinadas a difusión educativa non comercial, fotografías para revistas ou 

publicacións de ámbito educativo. 

Santiago de Compostela, ..... de......................de 2012 
 
 

 
Sinatura 

 
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 da rede de centros socioculturais con fins informativos, 
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 □ 


