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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. 
 Retomamos a vida e polo tano os ODS
que nos encamiñan a un mundo mais
xusto e equitativo co lema “Non deixar a
ninguén atrás” estará moi presente;
facendo entender que as alianzas entre
pobos e persoas son fundamentais para
lograr un planeta sostible e xusto, e máis
tras esta pandemia 
 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: DIVERSIÓN COOPERATIVA,
SEN COMPETICIÓN. 
 Por outra banda como sabedes cada
familia pode solicitar un máximo de 3
quendas

HORARIO E SISTEMA
ACCESO

- O horario ordinario será de 10:00 a 14:00 e
para nenos/as  nacidos/as entre os anos 2013e
2018. O punto de encontro será sempre o CEIP
Lagostell ou onde se estime por mor do espazo
ou da actividade
- O  Horario extraordinario : será a partir das
8:30 da maña. Para todas aquelas familias que
precisen unha xornada máis ampla que
favoreza a conciliación da vida laboral e
familiar. 

-Será prioritario para  aquelas familias nas que
ámbolos proxenitores estean a traballar. Tamén
terán un 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… 
-No caso de haber máis solicitudes que prazas
a lista de admitidos publicarase o 23 de xuño,
na mesma publicación informarase da data e
hora da reunión previa coas familias.  
Para que a solicitude quede debidamente
tramitada débese aboar xunto coa solicitude o
50% da contía a pagar no número de conta: 
ES20  2080 0122  4631  10000022

PRAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES: ATA O 21 DE XUÑO OU ATA
COMPLETAR PRAZAS

TARIFAS E SOLICITUDES

TARIFAS ( prezo público por prestación do
servizo BOP 18/08/2021) 
-Prezo xeral por quenda: 30.00€ 
-Prezo horario extraordinario: 15.00 € POR
QUENDA.
BONIFICACIÓNS:
- 50% por razóns sociais ou benéficas para a
aquelas familias con ingresos inferiores ao 50
% do IPREM.
- 100% por razóns benéficas cando se careza
de ingresos, revisable, cada período de
devengo. 

·Documentación a aportar: 
-Solicitude  de inscrición debidamente
cuberta.
-Xustificante de pago do 50% da contía 
-Copia do recibo xenerado (modelo web) 
-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
discapacidade ou informe escolar en caso de
N.E.E (de ser o caso) 

-Poderase requerir, se se considera
necesario, a documentación que se considere
oportuna para xustificar as situacións
declaradas. 


