INFORMACIÓN

Nos centros socioculturais onde se fan os campamentos e en

www.santiagosociocultural.org e
www.santiagodecompostela.gal

PRAZOS

Preinscrición: do 16 ao 26 de maio
Publicación de listas provisionais: 1 de xuño
Publicación de listas definitivas: 8 de xuño
Formalización de matrícula: do 12 ao 23 de xuño

O día 12 de Xullo

percorreremos a pé o
último tramo do camiño
de Santiago pola Vía da
Prata, tamén chamado
camiño do Sueste.

INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN
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

Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16
981 543 001

MAÑÁS DE VE

CSC das Fontiñas

nos

Rúa de Berlín 13
981 528 750

O/AS

centros socioculturais

CSC José Saramago de Vite

Rúa de Carlos Maside, 7
981 542 490

AULAS ABERTAS DE XOGO

CSC de Santa Marta

Rúa de Antonio Rama Seoane, 6
981 543 017
E en calquera local sociocultural da rede.
Tamén están dispoñibles para a súa descarga en
www.santiagodecompostela.gal

E remataremos

na praza do Obradoiro,
visitaremos o
Pazo de Raxoi e
recibirannos as
autoridades .

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
-- Unha fotografía tamaño carné
-- Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a neno/a
-- Fotocopia do libro de familia
-- DNI do neno/a
-- Anexo dos datos médicos-sanitarios: facilitaranse nos CSC
-- Documentación que xustifica a exención do pagamento en
caso de solicitala

RÁN PARA NEN
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MAÑÁS DE VERÁN

NOS CENTROS DO RURAL

Horarios centros urbanos

CSC das Fontiñas
Prazas: 30
Temática: “Rapazada en acción, coñecendo As Fontiñas”

Centro Sociocultural de Nemenzo
Prazas: 30
Temática: “Coñece a túa contorna: coidamos o planeta”

Horario de conciliación: de 8:00 a 15:00 h

Ecoloxía, animación á lectura, saídas á natureza, rastrexos, xogos de
exterior, manualidades…

Actividades de xogo interior e ao aire libre, talleres e saídas á contorna
pola zona de Nemenzo, que se converterá nun espazo de descuberta

Idade: nados entre 2009 e 2012, ambos incluídos

Idade: nados entre 2005 e 2012, ambos incluídos

CSC Aurelio Aguirre de Conxo
Prazas: 30
Temática: “Engrémiate! Sigue a pegada”

Centro Sociocultural de A Gracia
Prazas: 20
Temática: “Coñece a túa contorna: Coidamos o planeta”

Unha descuberta dos gremios e oficios en Conxo e Compostela

Actividades de xogo interior e ao aire libre, talleres e saídas á contorna
pola zona de A Gracia, que se converterá nun espazo de descuberta

NOS CENTROS URBANOS

MAÑÁS DE VE

nos

RÁN PARA NEN

O/AS

centros socioculturais

AULAS ABERTAS DE XOGO

Idade: nados entre 2004 e 2010, ambos incluídos
CSC de Santa Marta
Prazas: 30
Temática “Pequenos artistas, coñecendo Santa Marta”
Xogos, saídas, teatro, descubertas, talleres de creatividade e
manualidades…

Idade: nados entre 2009 e 2013, ambos incluídos
Dentro das actividades de VIVE O VERÁN, o Concello de Santiago,
a través da Concellería de Centros Socioculturais, pon en marcha
unha programación matinal de luns a venres durante o mes de
xullo dirixida aos mais pequenos/as, que permite, ademais de
facilitar a conciliación laboral e familiar, converter as aulas de
xogo e os espazos naturais dos barrios ou parroquias nos que os
centros están situados, en espazos de encontro para o lecer estival
a socialización e o desfrute do ocio e do tempo libre.
A través das actividades programadas para estes “campamentos
de verán”, nas aulas de xogo dos centros socioculturais, os nenos
e nenas composteláns terán oportunidade de encontrarse coas
amizades de sempre ou de facer outras novas, de descubrir espazos
da sua contorna que de seguro descoñecían, de realizar xogos
de exterior que non son xa moi habituais, pero si moi divertidos,
ademais de aprender a reciclar ou descubrir novas habilidades
a través de actividades predeportivas, movemento, teatro ou
manualidades.
Este ano inícianse tres novos “campamentos” na zona rural, polo
que sumarían dez os que se ofrecen, cinco deles urbanos e outros
cinco rurais, co obxectivo de equilibrar na medida do posible a
oferta na zona rural coa zona urbana, ampliando así mesmo as
posibilidades de conciliación e lecer para os mais pequenos en todo
o territorio municipal

HORARIOS E PREZOS

MAÑÁS DE VERÁN

CSC Jose Saramago de Vite
Prazas: 30
Temática: “Os/as exploradores/as da contorna”
Actividades lúdicas, saídas á contorna, xogos ao aire libre, obradoiros
de expresión artística, reciclaxe, manualidades…

Idade: nados entre 2003 e 2010, ambos incluídos
CSC O Ensanche
Prazas: 20
Temática: “Pequenos reporteiros”.
Obradoiros diversos, xogos interiores e ao aire libre, saídas os parques
da cidade e a zonas de interese…

Idade: nados entre 2005 e 2011, ambos incluídos

Idade: nados entre 2005 e 2012, ambos incluídos
Centro Sociocultural de Figueiras
Prazas: 20
Temática: “Coñece a túa contorna: Coidamos o Planeta”
Actividades de xogo interior e ao aire libre, talleres e saídas á contorna
pola zona de Figueiras, que se converterá nun espazo de descuberta

Idade: nados entre 2005 e 2012, ambos incluídos
Centro Sociocultural de Villestro
Prazas: 20
Temática: “Coñece a túa Contorna: Coidamos o planeta”
Actividades de xogo interior e ao aire libre, talleres e saídas á contorna
pola zona de Villestro, que se converterá nun espazo de descuberta

Idade: nados entre 2005 e 2012, ambos incluídos
Centro de Marrozos
Prazas: 20
Temática: “Coñece a túa Contorna: Coidamos o planeta”
Actividades de xogo interior e ao aire libre, talleres e saídas á contorna
pola zona de Marrozos, que se converterá nun espazo de descuberta

Idade: nados entre 2005 e 2012, ambos incluídos

De 10:00 a 14:00 horas de luns a venres durante o mes de xullo
(Tamén se pode optar por unha quincena)

Horarios centros rurais
De 9:30 a 14:30 h

Prezos
· Prezo mes completo:
· Prezo quincena:

total
80 €
40€

bonificado 50% bonificado 20%
40 €
64 €
20 €
32 €

Exencións e bonificacións
· Do 100% en casos de familias en situacións especiais ou
desemprego, co informe dos Servizos Sociais
· Do 50 % para familias numerosas, monoparentais, minusvalías,
pensionistas…
· Do 20% no caso de segundo fill@ anotado

Normas, condicións de
participación e pagamento
-- É requisito imprescindible o empadroamento da familia no Concello
de Santiago.
-- Cubrirase inicialmente unha folla de preinscrición, que permitirá
valorar o número de nen@as interesad@s.
-- En caso de superar o número máximo de prazas procederase a un
sorteo, no que sairá un número (da lista de preinscritos) a partir do
cal quedarán todos admitidos.
-- Unha vez confirmada a praza, cubrirase unha ficha definitiva
con datos de interese do/a menor para a correcta realización da
actividade e procederase ao pagamento na conta bancaria do
Concello a través dunha folla de pago que se lles facilitará nos
centros socioculturais.
-- 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.
-- É obriga da persoa adxudicataria 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
equivalente ao 60% das prazas que se ofrecen en cada centro.

