
¿QUÉ PReTeNDeMOS eSTe ANO...? PORQUe SeMPRe TeMOS UNHA CAUSA... 

 
Concilia  Vacacións  pretende axudar na tarefa da conciliación da vida 

laboral e familiar a tódalas familias, pero con especial atención a aquelas 
que estean nunha situación de maior vulnerabilidade. É unha medida 
contemplada dentro do II Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres 
e homes 2016-2020. Este ano presentámosvos un novo proxecto no que 
pretendemos continuar o traballo realizado durante este curso a nivel 
municipal: MIÑOCA E OS ALIMENTOS.  

A través dunha personaxe: MIÑOCA os nosos nenos e nenas traballarán 
os diferentes alimentos ao longo das diferentes quendas. Ó mesmo tempo 
poderán aprender a coidar o medio ambiente da mellor maneira posible cun 
obxectivo moi concreto: REDUCIR A PRODUCCIÓN DE RESIDUOS, 
especialmente plásticos. Intentaremos que aprendan a diferenciar os 
alimentos reais dos produtos procesados así como coñecer os beneficios 
da boa comida. Coma tódolos anos desfrutarán dun día de piscina semanal 
se o tempo o permite, así coma de diferentes saídas polo Concello.  

Lembrade que a principal característica de Concilia é o traballo 
cooperativo e en equipo, sen competición nin xogos que fomenten a 
desigualdade nin a rivalidade. O noso lema é: ”diversión sen competición” .  

Por outra banda como sabedes cada neno/a pode escoller tódalas 
quendas que desexe, máis á vista do que supón para eles/as,  recomendase 
(non se obriga ) seleccionar como moito 3 quendas por neno. 

• HORARIOS E QUENDAS: 
 

 QUENDA 1 . Na 1ª quincena de xullo: do 1 ao 15 

 QUENDA 2: Na 2ª quincena de xullo, do 16 ao 31 

 QUENDA 3:  Na 1ª quincena de agosto: do 1 ao 14 

 QUENDA 4: Na 2ª quincena de agosto: do 16 ao 31.  

 

⇒ O horario será de 10:00 a 14:00 e para nenos/as  nacidos/as entre os 
anos 2010 e 2015. O punto de encontro será sempre a Casa Habanera.  

⇒ Prazo de inscrición: ata o 20 de xuño. As solicitudes entregadas fóra de 
prazo quedan supeditadas ás posibilidades de cada quenda.  

 

• SISTEMA DE ACCESO:  
  
Para realizar a actividade deberá haber un mínimo de 8 nenos senón esa 
quenda quedará suspendida ou se unificarán quendas.  

Terán prioridade aquelas familias nas que ámbolos proxenitores estean a 
traballar e os ingresos sexan menores ó 6.5 veces o IPREM. Tamén terán un 
acceso prioritario aquelas familias en situación de especial vulnerabilidade: 
minorías étnicas, vítimas de violencia de Xénero, familias con membros con  
diversidade funcional, perceptoras de rendas de inserción, dependencia, 
menores tutelados ou noutra situación de protección, outros… 
Por outra banda terán prioridade os empadroados sobre os non empadroados 
e por último terase en conta a orde de inscrición.  
 No caso de haber máis solicitudes que prazas a lista de admitidos 
publicarase o 21 de xuño, na mesma publicación informarase da data e hora 
da reunión previa coas familias.  Os recibos para efectuar o pago daranse o 
1º dia de campamento e ingresarase  no seguinte número de conta:  

ES20   2080   0122   4631   1000   0022 
 

• Documentación a aportar:  
 

- Solicitude  de inscrición debidamente cuberta. 
- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria. ( se é a primeria vez)  
- Fotocopia do DNI do pai ou nai. (se é a primeira vez)  
- Informe diagnóstico/ certificado de minusvalia ou informe escolar en 

caso de discapacidade ou N.E.E (de ser o caso)  
- Poderase requerir, se se considera necesario, a documentación que se 

considere oportuna para xustificar as situacións declaradas.  
 

 PREZOS INCREMENTOS E BONIFICACIÓNS:  

- PREZO XERAL: 30.00€ por cada quenda. 

- Bonificacion dun 10% se se matricula en máis dunha quenda 

- No caso de irmáns: bonificación do 20% a cada un.  

- Familias monoparentais/monomarentais e numerosas bonificación dun 20%. 

- Bonificación ata un 50% a valorar por servizos sociais para familias en situación 

de vulnerabilidade. (Disposición adicional única Resolución 28 de Decembro de 

2018 da Secretaría Xeral da Igualdade)  

- Incremento dun 20%  para cando ningún membro da unidade familiar (pai, nai, 

irmás) estea empadroado no Concello . 

- Despois de pagala cota entregarase un xustificante  no Concello ou enviar a: 

rfanego@concellodeguitiriz.com   
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