
MAÑÁS DE VERÁN E XOGO

organizan

colaboran

apoia

Onde me podo informar?
En calquera centro sociocultural  
do Concello de Santiago e en  
www.santiagosociocultural.org e  
www.santiagodecompostela.gal

Onde se poden recoller  
as follas de preinscrición?
Nos centros socioculturais:

CSC Aurelio Aguirre de Conxo
Praza de Aurelio Aguirre, 1 
981 528 740

CSC Agustín Bueno do Castiñeiriño
Rúa da Virxe de Fátima, 1
981 542 459

CSC do Ensanche
Rua de Frei Rosendo Salvado, 14-16 
 981 543 001

CSC das Fontiñas
Rua de Berlin 13 
981 528 750

CSC José Saramago de Vite
Rúa de Carlos Maside, 7 
981 542 490 

CSC de Santa Marta
Rua de Antonio Rama Seoane, 6 
981 543 017

E en calquera local sociocultural da rede.

As follas de preinscrición están  
dispoñibles para a súa descarga en  
www.santiagodecompostela.gal

http://www.santiagosociocultural.org


MAÑÁS DE VERÁN E XOGO

As mañás de verán son un momento ideal para achegármonos 
aos centros e locais socioculturais e convivir con outros rapaces 
do barrio, da parroquia, da cidade.

Esta programación matinal de verán pretende dar resposta á 
necesidade dos nenos/as e das familias de dispor dun espazo 
alternativo onde gozar na compaña doutros, aprendendo, 
compartindo afeccións e mesmo descubrindo novas habilidades, 
a través de actividades predeportivas, de expresión corporal, 
movemento e teatro, xogos de exterior, manualidades, saídas e 
visitas naturais, obradoiros de reciclaxe, ecoloxía...

AS MAÑÁS DE VERÁN E XOGO representan unha proposta 
de lecer no tempo libre, promovida pola Concellaría de Acción 
Cultural do Concello de Santiago de Compostela, coa finalidade 
de traballar desde os centros socioculturais os valores cívicos 
de igualdade, de respecto pola natureza, de participación e de 
traballo en grupo.

Este ano novamente os locais socioculturais do rural acollerán 
esta iniciativa e os rapaces das parroquias disporán dun punto 
de encontro e diversión próximo pensado para que gocen con 
variadas actividades lúdicas durante a mañá.

Tamén o CSCX O Ensanche incorpórase este ano ao programa 
Mañas de verán, ampliando as posibilidades no tempo de 
lecer na cidade.

MAÑÁS DE VERÁN NOS 
CENTROS URBANOS
Mes de xullo, de luns a venres de 10.00 a 14.00h.
Posibilidade de horario ampliado, si se solicita, de 8.00 a 15.00h.
Destinado a neno/as e familias empadroadas en Santiago.
Participación: mes completo ou quincena.

Onde vai ser?
Haberá cinco localizacións a escoller ata dúas polo participante 
no momento da preinscrición:

· CSC das Fontiñas/ 30 prazas
“Rapazada en acción” (audiovisuais, xogos predeportivos, 
ecoloxía, animación á lectura, observación da natureza e 
rastrexos).
Destinado a nenos/as 5 a 8 anos, cumpridos antes do comezo 
da actividade.

· CSC Aurelio Aguirre de Conxo/ 35 prazas
“Comediantes itinerantes CIA” (teatro-circo, happening, teatro 
de máscaras e moitas máis aventuras en clave comedia)
Destinado a nenos/as de 7 a 13 anos, cumpridos antes do 
comezo da actividade.

· CSC de Santa Marta/30 prazas
“Pequenos artistas 2016” (expresividade e xogo teatral).
Destinado a nenos/as de 4 a 9 anos, cumpridos antes do comezo 
da actividade.

· CSC Jose Saramago de Vite/30 prazas
“25 anos de animación no barrio”.(actividades lúdicas, 
actividades ao aire libre e obradoiros de expresión artística).
Destinado a nenos/as de 7 a 14 anos, cumpridos antes do 
comezo da actividade.

· CSC O Ensanche/20 prazas
“Pequenos reporteiros”. (Os pequenos reporteiros do Ensanche 
á caza da exclusiva dos obradoiros e xogos máis divertidos de 
Santiago).
Destinado a nenos/as de 6 a 12 anos, cumpridos antes do 
comezo da actividade.

Ademais, as actividades estenderanse aos parques e a outros 
espazos da cidade e da contorna, de acordo coa programación 
concreta.

Preinscrición do 4 ao 20 de maio nos CSC de 10.00 a 14.00h e 
de 17.00 a 21.00h, presentando a folla de preinscrición-modelo 
formalizado.

Publicación de listas de admitidos/as e reservas no taboleiros 
informativos dos centros e na web www.santiagosociocultural.org 
e en www.santiagodecompostela.gal a partir do xoves 9 de xuño.

Formalización de matrícula, entrega de documentación e 
pagamento: do 13 ao 23 de xuño, entregando o resgardo de 
pagamento da actividade e a documentación no CSC onde 
obtivera a praza.

MAÑÁS DE XOGO NOS 
CENTROS DO RURAL
Parroquias de Nemenzo e da Gracia/30 prazas/centro

Xogar creando igualdade.

Mes de xullo, de luns a venres de 10.00 a 14.00h . Con posibilidade  
de ampliar o horario de 9.30 a 14.30h.

Destinado a nenos/as nados do 2004 ao 2011 e familias 
empadroadas en Santiago.

Participación: mes completo ou quincena.

Preinscrición do 4 ao 20 de maio nos LSC onde se desenvolve 
a actividade, e tamén en calquera dos CSC de referencia, 
presentando a folla de preinscrición- modelo formalizado.

Publicación de listas de admitidos/as reservas nos taboleiros 
informativos dos centros e na web www.santiagosociocultural.org 
e www.santiagodecompostela.gal a partir do 9 de xuño.

Formalización da matrícula, entrega de documentación 
e pagamento: do 13 ao 23 de xuño (en horario de tarde), 
entregando o resgardo de pagamento da actividade e a 
documentación no LSC onde obtivera praza.

As familias interesadas na actividade Mañás de verán ou nas Mañás 
de xogo poderán marcar na solicitude a orde de preferencia para 
participar ata en dúas localizacións. Se non hai praza dispoñible 
na marcada en primeiro lugar e sí na segunda preferencia, 
asignaráselles automaticamente sen necesidade de sorteo.

De ser necesario, se se reciben máis preinscricións das prazas que 
se ofrecen, asignaranse por sorteo público o 2 de xuño no CSCX do 
Ensanche.

CAMPAMENTO EN FIGUEIRAS
Aberto ás parroquias de Figueiras, Laraño e Villestro.
Organiza a Asociación veciñal Nova Xeira de Figueiras coa 
colaboración da Concellería de Acción Cultural.

Mes de xullo, de luns a venres de 9.00 a 14.30h.

Destinatarios: nenos e nenas de 5 a 12 anos.

Prazas: 40

Lugar: Local Sociocultural de Figueiras.

Prezo: 60€*mes/ 40€* quincena 
 (*desconto de 10 € para o segundo fillo) 

Información e inscrición: novaxeira@gmail.com

Qué documentación cómpre presentar de obter praza?

• Unha fotografía tamaño carné.

• Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a neno/a.

• Fotocopia do libro de familia e DNI do neno/a.

• Anexo dos datos médicos-sanitarios: facilitaránse nos CSC.

• Copias das tarxetas de demandantes de emprego, se solicita 
exención.

NORMAS, CONDICIÓNS DE 
PARTICIPACIÓN E PAGAMENTO
• É requisito imprescindible estar empadroado no Concello de 

Santiago.
• Formalizarase o pagamento unha vez que estea confirmada a 

praza. Confirmarase a través de exposición pública nos taboleiros 
informativos dos centros socioculturais ou accedendo a páxina web 
www.santiagosociocultural.org e www.santiagodecompostela.gal.

• O aboamento farase nunha conta do Concello, cubrindo a folla 
específica que se poderá recoller nos propios centros socioculturais, 
indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá devolución 
de matrícula.

• É obriga do adxudicatario da praza respectar as normas 
establecidas pola organización con respecto ás actividades e ao uso 
das instalacións.

• Non poderá participar quen non entregue a documentación 
asinada.

• Se por algún motivo o/a neno/a non pode asistir nalgunha das 
xornadas, deberá avisar no centro.

• O número mínimo de participantes para iniciar a actividade será o 
60% das prazas ofertadas en cada centro.

PREZOS Mañás de verán
Mañás de xogo

Prezo xeral
Segundo fillo

Desconto 20%

Familia numerosa / 
monoparental
Desconto 50%

Mes 
completo 50€ 40€ 25€

Quincena 25€ 20€ 12.5€

Exentos: cando os pais e titores/as acrediten a  
situación de ambos como demandantes de emprego



FIC 
 
 

FICHA PREINSCRICIÓN 
MAÑÁS DE VERÁN 2016 
Pode descargar o presente impreso en www.santiagodecompostela.gal 

 
Sinale o centro no que se anota e a quenda  

Pode solicitar praza en dous, marque 1º e 2º segundo, preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Espazo reservado a cubrir pola Administración 

Data de entrega 
 
 

Hora 
 
 

DATOS PERSOAIS PARTICIPANTE 

Nome e apelidos                                                          DNI 

Data de nacemento Idade Curso 

Centro de ensino 

Enderezo 

Correo electrónico opcional 

Anótase algún outro irmán?  □ si    □ non     Quen? 

Solicita algún desconto?  □ si    □ non      
Motivo:   □ 2º fillo-20%   □ Familia numerosa/monoparental -50%     □ Pai/nai/titores (ambos) 
desempregados-100% 

Pode marchar só/soa?    □ si    □ non     
Quen o/a vén  recoller? 
Nome e apelidos                                                                          DNI    

DATOS PAI/TITOR 

Nome e apelidos                                                                         DNI    

Enderezo  

Teléfono móbil                                           Teléfono fixo 

Teléfono  traballo                                       Correo electrónico opcional 

DATOS NAI/TITORA 

Nome e apelidos                                                                         DNI    

Enderezo  

Teléfono móbil                                            Teléfono fixo 

Teléfono  traballo                                        Correo electrónico opcional 

 
PEGA UNHA 

FOTO  
AQUÍ 

□ CSC VITE  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  
 

□ CSC CONXO     
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                                

□ CSC SANTA MARTA  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                                

□ CSC O ENSANCHE  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                 

□ CSC AS FONTIÑAS  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                               

Horario ampliado: o horario xeral do campamento é de 10 a 14 h, pode solicitar horario ampliado de 8 a 15 h. 
   □ Si         □ Non 

Hora de entrada:                   Hora de saída: 



 

 

 

DATOS DE INTERESE  
1. CUESTIONARIO MÉDICO-SANITARIO 

 
Alerxias ou intolerancias (alimentos, medicinas, etc.)      □ si   □ non       
 
Cales:............................................................................................................................................................................................... 
 
Durante as horas da actividade, ten que seguir algún tipo de tratamento médico? No caso afirmativo especificar cal é a súa 

administración.  

......................................................................................................................................................................................................... 
 

Leva lentes de contacto, gafas, próteses auditivas, próteses dentais? Precisa dalgún coidado especial? 

......................................................................................................................................................................................................... 
 

Outra información que considere de relevancia (discapacidades, hospitalizacións, asma, episodios de ataques epilépticos, 

trastornos alimenticios, accidentes, etc.) 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

No caso de urxencia avisar a: 

Nome e apelidos .................................................................... Parentesco co neno/a .......................... Teléfono .......................... 

No caso de que sexa imposible a miña localización, AUTORIZO aos responsables da actividade, a tomar as decisións 
médicas que estimen oportunas no beneficio do menor.  
 
 
 
 

Sinatura do pai / nai ou titor/a legal 
Os datos aquí consignados utilizaranse unicamente para o correcto desenvolvemento das actividades do campamento e non se conservaran 
para ningún outro fin. 

 
2. DOCUMENTO DE SABER NADAR 

 

D/Dna .....................................................................................................con DNI...................................................... como pai/nai 

ou titor/a legal do/a neno/a.................................................................................................. 

DECLARO  BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que o/a meu/miña fillo/a SABE NADAR, para os efectos de información oportunos para a participación nas Mañás de Verán. 
Dita información non é excluinte de ningunha actividade. 
 
 
 
                                          

Sinatura do pai / nai ou titor/a legal 
 

Autorización para comprobación de datos do padrón municipal 
 
[Marque cunha X] 

□ Autorización para a comprobación de datos do padrón municipal.  
Eu, como pai/nai/titor/a, autorizo ao Concello de Santiago á comprobación dos datos sobre empadroamento vinculados a esta 
solicitude.                 
 
Participación e difusión da imaxe e traballos 
 
A participación nesta actividade implica a autorización para a toma de imaxes de todos os participantes. As imaxes obtidas 
dentro do programa “Vive o verán” da Concellaría de Acción Cultural poderán ser publicadas para uso divulgativo, cultural e/ou 
educativo en páxinas webs do concello, blogs dos Centros Socioculturais, filmacións destinadas á promoción e divulgación de 
programas culturais,... 

�  Marque aquí si vostede NON desexa que se tomen imaxes. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS. Segundo a Lei orgánica 15/199, 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 □ 



 

Mañás de verán 
VERÁN 2016 
Información xeral 
Programa de tempo libre nos CSC José Saramago de Vite, das Fontiñas, Aurelio 
Aguirre de Conxo, Santa Marta e O Ensanche. 
 
Datas: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 

de xullo de 2016 en horario de 10 a 14 h, con posibilidade de horario 
de acollida desde as 8 ata as 15 h. 

 
Calendario de 
presentación de 
solicitudes e matrícula: 

 
Preinscricións: do 4 ao 20 de maio  nos centros socioculturais, en 
horario de 10 a 14 h e 17 a 21 h. Podes descargar a ficha de 
preinscrición en www.santiagodecompostela.gal 
Publicación listas de admitidos e reservas: A partir do 9 de xuño  
nos taboleiros informativos dos centros socioculturais nos que se fai 
o programa, en www.santiagosociocultural.org e en 
www.santiagodecompostela.gal 
Formalización de matrícula: do 13 ao 23 de xuño entregando o 
resgardo de pago da actividade e a documentación no centro 
sociocultural onde se obtivera a praza. 

 
Destinatarios:  

 
CSC José Saramago de Vite, nenos/as de 7 a 14 anos cumpridos 
antes do comezo da actividade. 
CSC As Fontiñas, nenos/as de 5 a 8 anos cumpridos antes do 
comezo da actividade. 
CSC Aurelio Aguirre de Conxo, nenos/as de 7 a 13 anos 
cumpridos antes do comezo da actividade 
CSC de Santa Marta, nenos/as de 4 a 9 anos cumpridos antes do 
comezo da actividade. 
CSC O Ensanche, nenos/as de 6 a 12 anos cumpridos antes do 
comezo da actividade. 
Familias empadroadas no Concello de Santiago. 

 
Prezo xeral: 
 
Desconto 20% 
2º fillo  
Desconto 50% 
Familia 
numerosa/monoparental 
Pai/Nai/Titores (ambos) 
desempregados 

50 €/mes completo e 25 €/quincena 
 
40 €/mes completo e 20 €/quincena 
 
25 €/mes completo e 12,50 €/quincena 
 
exentos 

 
Lugares onde se 
desenvolverá a 
actividade e nº de 
prazas 

 
CSC José Saramago de Vite  [30 prazas] 
CSC As Fontiñas [30prazas] 
CSC Aurelio Aguirre de Conxo [35 prazas] 
CSC Sta Marta [30 prazas] 
CSC O Ensanche [20 prazas] 

Nº de prazas  145 

Adxudicación de praza: no caso de haber máis solicitudes que prazas dispoñibles nos distintos 
centros, resolverase mediante sorteo público o día 2 de xuño no CSC O Ensanche ás 12.30 h. 
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 en primeiro lugar, 
existindo prazas nas outras preferencias se lles asignará automaticamente sen proceder ao 
sorteo. O número mínimo requirido de participantes para iniciar a actividade será o 60% das 



 

prazas ofertadas en cada centro. 
 
Obxectivo e descrición da actividade: 
Ofrecer unha alternativa complementaria aos servizos habituais dos centros socioculturais, de 
tempo libre, da que poidan gozar os rapaces dos barrios  durante as mañás do mes de xullo, e 
que facilite tamén ás familias Composteláns a organización dos tempos vacacionais, a través 
dunha oferta variada de actividades lúdico-educativas desenvolvidas no seo de cinco centros 
socioculturais da cidade para os tramos de idade indicados. 
O proxecto desenvolverase de luns a venres durante o mes de xullo, programándose actividades 
de lecer e educativas, nun ambiente alegre e relaxado no que todos/as os/as 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, teatro e expresión corporal, xogos populares, xogos de 
pistas, obradoiros, deporte..., animarán toda a mañá dos/as participantes acompañados por 
monitores especializados. 
 
Como participar e presentar as solicitudes? 
Cubrindo esta folla de preinscrición e achegándoa en prazo de preinscrición nos centros 
socioculturais, en horario de 10 a 14 h e de 17 a 20 h. No momento de comunicación de 
adxudicación da praza deberán presentar a seguinte documentación: fotocopia do libro de 
familia e DNI do neno/a, fotocopia da tarxeta sanitaria da Seguridade Social ou 
aseguradora privada, unha foto do neno/a e xustificación de demandantes de emprego de 
ambos pais/titores se solicitan a exención. 
 
Onde se poden recoller follas de autorización e preinscrición? 
 
CSC JOSÉ SARAMAGO DE VITE  
981 542 490  
Rúa de Carlos Maside 7 
 
CSC AURELIO AGUIRRE DE CONXO  
981 528 740 
Praza de Aurelio Aguirre 1 
 
CSC O ENSANCHE  
981 543 001 
Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16 

 
CSC AS FONTIÑAS 
981 528 750 
Rúa de Berlín 13 
 
CSC AGUSTÍN BUENO DO 
CASTIÑEIRIÑO 
981 542 459 
Rúa da Virxe de Fátima 1 
 
CSC SANTA MARTA 
981 543017 
Rúa Antonio Rama Seoane 6 
 
E en calquera centro e local 
sociocultural da rede.   

 
NORMAS, CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E PAGAMENTO 
1. Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
2. Matrícula e pagamento: formalizarase o pagamento unha vez estea confirmada a praza. 

Confirmarase a través de exposición publica nos taboleiros informativos dos centros 
socioculturais, en www.santiagosociocultural.org e en www.santiagodecompostela.gal. O 
aboamento farase en conta  do Concello cumprimentando a folla específica que se recollerá 
nos propios centros socioculturais, indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá 
devolución da matrícula.  

3. Se por algún motivo o/a neno/a non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar no 
centro. 

4. E obriga do adxudicatario da praza respectar as normas establecidas pola organización con 
respecto ós horarios, ás actividades e o uso das instalacións. A organización resérvase o 
dereito de admisión noutras actividades de non cumprir co establecido nestas normas xerais. 

 



 
 

 
FICHA PREINSCRICIÓN 
MAÑÁS DE XOGO 2016 
Pode descargar o presente impreso en www.santiagodecompostela.gal 

 

 

Sinale o LSC do RURAL no que se anota e a quenda  

Pode solicitar praza en dous, marque 1º e 2º, segundo a  preferencia  

       

 

 

Si quere solicitar praza nalgún CSC URBANO sinale aquí o centro, a quenda e 1ª e 2ª preferencia 

 

 

 
 

 

 

Espazo reservado a cubrir pola Administración 

Data de entrega 
 
 

Hora 
 
 

DATOS PERSOAIS PARTICIPANTE 

Nome e apelidos                                           DNI 

Data de nacemento Idade Curso 

Centro de ensino 

Enderezo 

Correo electrónico opcional 

Anótase algún outro irmán?   □ si   □ non     Quen? 

Solicita algún desconto?   □  si    □ non      
Motivo:   □ 2º fillo-20%   □ Familia numerosa-50%   □ Familia monoparental 50%     □ Pai/nai/titores 
(ambos) desempregados-100% 

Pode marchar só/soa?    □ si     □ non     
Quen o/a vén  recoller? 
Nome e apelidos                                                                          DNI    

DATOS PAI/TITOR 

Nome e apelidos                                                                         DNI    

Enderezo  

Teléfono móbil                                           Teléfono fixo 

Teléfono  traballo                                       Correo electrónico opcional 

DATOS NAI/TITORA 

Nome e apelidos                                                                         DNI    

Enderezo  

Teléfono móbil                                            Teléfono fixo 

Teléfono  traballo                                        Correo electrónico opcional 

 
PEGA UNHA 

FOTO  
AQUÍ 

Horario ampliado: o horario xeral do campamento 
é de 10 a 14 h, pode solicitar horario ampliado de 
9:30 a 14:30 horas. 
□ Si         □ Non                                      

    Hora de entrada:      Hora de saída: 

□ LSC NEMENZO 
(aberto a todas as parroquias do 
Concello)  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

□ LSC A GRACIA 
(aberto a todas as parroquias do 
Concello)   
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

□ CSC VITE  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

 

□ CSC AS FONTIÑAS  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                            
□ 2ª Quincena                                                                

 

□ CSC O ENSANCHE  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                    
□ 2ª Quincena                                                                

 

□ CSC CONXO     
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                                
 

□ CSC SANTA MARTA  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                                

 Horario ampliado: o horario xeral do campamento é de 10 a 14 h, pode solicitar horario ampliado de 8 a 15 h. 
   □ Si         □ Non 

Hora de entrada:                   Hora de saída: 
 



 

 

 

DATOS DE INTERESE  

1. CUESTIONARIO MÉDICO-SANITARIO: 

 
Alerxias ou intolerancias (alimentos, medicinas, etc.)      □  si     □  non       
 
Cales:............................................................................................................................................................................................... 
 
Durante as horas da actividade, ten que seguir algún tipo de tratamento médico? No caso afirmativo especificar cal é a súa 

administración.  

......................................................................................................................................................................................................... 
 

Leva lentes de contacto, gafas, próteses auditivas, próteses dentais? Precisa dalgún coidado especial? 

......................................................................................................................................................................................................... 
 

Outra información que considere de relevancia (discapacidades, hospitalizacións, asma, episodios de ataques epilépticos, 

trastornos alimenticios, accidentes, etc.) 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

No caso de urxencia avisar a: 

Nome e apelidos ...................................................................  Parentesco co neno/a ........................... Teléfono ......................... 

No caso de que sexa imposible a miña localización, AUTORIZO aos responsables da actividade, a tomar as decisións 
médicas que estimen oportunas no beneficio do menor.  
 
 
 
 

Sinatura do pai / nai ou titor/a legal 
Os datos aquí consignados utilizaranse unicamente para o correcto desenvolvemento das actividades do campamento e non se conservaran 
para ningún outro fin. 

 
2. DOCUMENTO DE SABER NADAR: 

 
D/Dna .....................................................................................................con DNI...................................................... como pai/nai 

ou titor/a legal do/a neno/a.................................................................................................. 

DECLARO  BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que o/a meu/miña fillo/a SABE NADAR, para os efectos de información oportunos para a participación nas Mañás de Xogo. 
Dita información non é excluinte de ningunha actividade. 
 
                                            
 
 

Sinatura do pai / nai ou titor/a legal 
 

Autorización para comprobación de datos do padrón municipal 
 
[Marque cunha X] 

□ Autorización para a comprobación de datos do padrón municipal.  
Eu, como pai/nai/titor/a, autorizo ao Concello de Santiago á comprobación dos datos sobre empadroamento vinculados a esta 
solicitude.                 
 
Participación e difusión da imaxe e traballos 
 
A participación nesta actividade implica a autorización para a toma de imaxes de todos os participantes. As imaxes obtidas 
dentro do programa “Vive o verán” da Concellaría de Acción Cultural poderán ser publicadas para uso divulgativo, cultural e/ou 
educativo en páxinas webs do concello, blogs dos Centros Socioculturais, filmacións destinadas á promoción e divulgación de 
programas culturais,... 

�  Marque aquí si vostede NON desexa que se tomen imaxes. 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS. Segundo a Lei orgánica 15/199, 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 □ 



 

 

Mañás de xogo 
VERÁN 2016  
Información xeral 
Programa de tempo libre nos LSC de Nemenzo e LSC A Gracia 
 
Datas: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 de 

xullo de 2016 de 10 a 14 h, con posibilidade de horario ampliado dende 
as 9:30 ata as 14:30 horas. 

 
Calendario de 
presentación de 
solicitudes e matrícula: 

 
Preinscricións: do 4 ao 20 de maio, recollendo a solicitude nos 
propios locais socioculturais en horario de apertura ou  no centros 
socioculturais de referencia, en horario de 10 a 14 e 17 a 21 h. Podes 
descargar a ficha de preinscrición en www.santiagodecompostela.gal 
Publicación listas de admitidos e reservas: a partir do 9 de xuño 
nos taboleiros informativos dos centros socioculturais nos que se fai o 
programa, en www.santiagosociocultural.org e en 
www.santiagodecompostela.gal 
Formalización de matrícula: do 13 ao 23 de xuño entregando o 
resgardo de pago e a documentación á animadora de referencia do 
rural. 

 
Destinatarios:  

 
Nenos/as das parroquias do Concello de Santiago 
LSC Nemenzo, nenos/as nados entre o 2004 e o 2011 (de 4 a 12 
anos) 
LSC A Gracia, nenos/as nados entre o 2004 e o 2011 (de 4 a 12 anos) 

 
Prezo xeral: 
 
Desconto 20% 
2º fillo  
Desconto 50% 
Familia 
numerosa/monoparental 
Pai/Nai/Titores (ambos) 
desempregados 

50 €/mes completo e 25 €/quincena 
 
40 €/mes completo e 20 €/quincena 
 
25 €/mes completo e 12,50 €/quincena 
 
exentos 

 
Lugares onde se 
desenvolverá a 
actividade e número de 
prazas 

 
LSC Nemenzo [30 prazas] 

LSC A Gracia [30 prazas] 

Nº de prazas  60 

Adxudicación de praza: no caso de haber mais solicitudes que prazas dispoñibles nos distintos 
centros, resolverase mediante sorteo público o día 2 de xuño no CSC O Ensanche ás 12:30 h.  
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 en primeiro lugar, 
existindo prazas nas outras preferencias se lles asignará automaticamente sen proceder ao sorteo. 
O número mínimo requirido de participantes para iniciar a actividade será o 60% das prazas 
ofertadas. 



 

 

Obxectivo e descrición da actividade: 
Ofrecer unha alternativa complementaria aos servizos habituais dos centros socioculturais, de 
tempo libre, da que poidan gozar os rapaces das parroquias durante as mañás do mes de xullo, e 
que facilite tamén as familias Composteláns a organización dos tempos vacacionais, a través dunha 
oferta variada de actividades lúdico-educativas desenvolvidas no seo dos locais socioculturais 
sinalados. 
O proxecto desenvolverase de luns a venres durante o mes de xullo, programándose actividades de 
lecer e educativas, nun ambiente alegre e relaxado no que todos/as os/as participantes se sintan 
parte do grupo e se promovan tamén valores de igualdade, a solidariedade, recoñecemento da 
contorna e dos valores cívicos. 
Actividades plásticas, expresión artística, teatro e expresión corporal, xogos populares, xogos de 
pistas, obradoiros, deporte..., animarán toda a mañá dos/as participantes acompañados por 
monitores especializados. 
 
Como participar e presentar as solicitudes? 
Cubrindo esta folla de preinscrición e achegándoa en prazo de preinscrición ós locais socioculturais 
do rural en horario de apertura ou nos centros socioculturais de referencia, en horario de 10 a 14 h 
e de 17 a 21 h. No momento de comunicación de adxudicación da praza deberán presentar a 
seguinte documentación: fotocopia do libro de familia e DNI do neno/a, fotocopia da tarxeta 
sanitaria da Seguridade Social ou aseguradora privada, unha foto do neno/a e xustificación 
de demandantes de emprego de ambos pais/titores se solicitan a exención. 
 
 
Onde se poden recoller follas de autorización e preinscrición? 
 
LOCAIS SOCIOCULTURAIS DO RURAL 
En horario en horario de apertura 
 
E tamén en:  
 
CSC JOSÉ SARAMAGO DE VITE  
981 542 490  
Rúa de Carlos Maside 7 
 
CSC AURELIO AGUIRRE DE CONXO  
981 528 740 
Praza de Aurelio Aguirre 1 
 
CSC O ENSANCHE  
981 543 001 
R/ Frei Rosendo Salvado 14-16 

 
CSC FONTIÑAS 
981 528 750 
Rúa de Berlín 13 
 
CSC AGUSTÍN BUENO DO 
CASTIÑEIRIÑO 
981 542 459 
Rúa da Virxe de Fátima 1 
 
CSC STA. MARTA 
981 543017 
Rúa Antonio Rama Seoane 6 
 
E en calquera centro e local 
sociocultural da rede.  
 

 
NORMAS, CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E PAGAMENTO 
1. Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
2. Matrícula e pagamento: formalizarase o pagamento unha vez estea confirmada a praza. 

Confirmarase a través de exposición pública nos taboleiros informativos dos centros 
socioculturais, en www.santiagosociocultural.org e en www.santiagodecompostela.gal. O 
aboamento farase en conta do Concello cumprimentando a folla específica que se recollerá nos 
propios locais socioculturais, indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá devolución 
da matrícula.  

3. Se por algún motivo o/a neno/a non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar no centro.  
4. E obriga do adxudicatario da praza respectar as normas establecidas pola organización con 

respecto ós horarios, ás actividades e o uso das instalacións. A organización resérvase o dereito 
de admisión noutras actividades de non cumprir co establecido nestas normas xerais. 

 


