
SEMANA SANTA 2014 
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN 

 
  

 
 

Formalización da matrícula  
 (entre o 7 e o 10 de abril)   

 
 
DATAS DE REALIZACIÓN DO PROGRAMA: 14, 15,16 e 21 de  abril de 2014 .   
 
LUGAR DE REALIZACIÓN DO PROGRAMA:   CEIP As FONTIÑAS    
   
 
HORARIOS E SERVIZOS QUE SE OFRECEN: 
 
De 7,45 h. ata ás 16,00 h., coas seguintes modalidades: 
 

• De  7,45  a 9,00 h.  Servizo de Madrugadores 
• De 9,00 ás 14,00 h.  Obradoiros e Actividades 
• De 14,00 ás 16,00 h.  Servizo de Comedor 

 

 

MODALIDADES  E PREZOS   
 

COMPLETO (4 días)  SERVIZO HORARIO 
Sen 
desconto 

Con 
desconto 

Modalidade completa (madrugadores con 
almorzo, comedor e actividades) 

De 7,45 ás 16 h �…57,00 €  �…45,60 € 

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7,45 ás 14 h. �…37,00 € �…29,60 € 

Modalidade comedor e actividades De 9 ás 16 h.  �… 50,00 € �…40,00 € 

Modalidade só actividades De 9 ás  14 h. �…30,00 € �…24,00 € 

 
- Aplicaranse descontos do 20% aos participantes que acrediten ser familia numerosa 

e se participan dous o máis irmáns nesta mesma oferta, estes descontos non son 
acumulables e aplicaranse a todos os irmáns participantes que cumpran o requisito.  

 
- Os pagos realizados non serán devoltos en ningún caso, agás por razóns de 

enfermidade debidamente xustificada. 
 

- O número de prazas reservadas é de 50. So se desenv olverá o programa se 
formalizan a matrícula un mínimo de 20 participante s nos obradoiros e 
actividades. Os servizos de madrugadores e comedor só se realizarán se 
formalizan matrícula nos mesmos un mínimo de 10 par ticipantes. . 

 
- Non se admitirán solicitudes de días soltos. 

 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (*):  
 
- Unha fotografía. 
- Copia do título de Familia Numerosa (se é o caso). 
- Fotocopia cartilla sanitaria. 
- Xustificante de pagamento bancario de acordo coa modalidade escollida, no seguinte 

número de conta: ES95 0030 6045 1308 7008 7271 (Banesto)  
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PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN 

 
  

 
 
No momento do pago deberán indicar o nome do/a neno/a e a/s modalidade/s na/s que  
participa. 
 
 
• Prazo e formalización da matrícula: o prazo de formalización da matrícula será 

entre o 7 e o 10 de abril (ambos os dous inclusive ). Para ser efectiva, deberán 
presentar o xustificante de pagamento xunto coa ficha de inscrición no Rexistro Xeral 
do Concello de Santiago (Rúa do Presidente Salvador Allende,4), no Rexistro auxiliar 
do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal O Ensanche (Rúa de Frei Rosendo 
Salvado 14-16);  ou no CERSIA (Avenida Alcalde Raimundo López Pol s/n). 

 
 
 
 Mais información: 

 
 
 

Concello de Santiago de Compostela 
Departamento de Educación 
Tel: 981 55 44 00 
Fax: 981 57 15 11 
dptoeducacion @santiagodecompostela.org 
www.santiagodecompostela.org 

 


