CAMPAMENTO URBANO
DE VERÁN 2018
Dirixido ao alumnado que curse no curso escolar 2017-2018:
- 2º ciclo de Educación Infantil.
- Toda Educación Primaria.
- 1º da ESO.
Faranse: Actividades lúdico - deportivas e culturais e obradoiro lúdico en Inglés. Ademais
cada participante fará unha saída cultural, deportiva ou lúdica na quenda.
Formaranse grupos por idades, segundo as inscricións, en cada unha das quendas.
O obxectivo do campamento urbano municipal é ofrecer aos veciños a posibilidade de
conciliar a vida laboral e familiar co lecer educativo dos nenos.
Datas: de luns a venres (agás festivos) nas seguintes quendas:
1ª quenda: do 2 ao 13 de xullo.
2ª quenda: do 16 ao 31 de xullo.
3ª quenda: do 1 ao 14 de agosto.
4ª quenda: do 17 ao 31 de agosto.
Un mesmo participante poderá solicitar como mínimo unha quenda e como máximo tres (terá
que solicitar a autorización expresa a solicitude para as catro quendas).
Lugar de realización: No CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre.
Prazo inscrición: Do 17 de abril ao 27 de abril de 2018.
Selección: farase unha valoración en función da renda per cápita anual familiar e da situación
socio - laboral e familiar dos proxenitores ou titor; no primeiro lugar dos empadroados en
Cambre, en segundo lugar dos que traballan en Cambre e a continuación dos veciños doutros
concellos. Para iso, o solicitante terá que presentar en calquera dos rexistros de entrada
municipais a seguinte documentación:
-

formulario de solicitude.
autorización para que o Concello de Cambre comprobe o nivel de renda 2016 da unidade
familiar.
(o formulario de solicitude e a autorización, poderá descargarse da páxina web do Concello de
Cambre ou recoller nos rexistros municipais ou na oficina de Educación (situada na Barcala)).
- Libro de familia.
- Se a familia é monoparental acreditar dita situación documentalmente (sentencia de separación ou
divorcio, xustificante de viuvez ou outras situacións... ).
- Última nómina ou un informe da empresa.
- Ultimo recibo de pago, no caso de autónomos.
- Outra documentación que acredite a necesidade de conciliación en función doutras circunstancias
que non sexan laborais.
- Documentación acreditativa do núm. de conta bancaria onde se fará o cargo das actividades.
- Documentación necesaria para poder aplicar as reduccións que solicite, (só para empadroados
en Cambre) :
- Título de Familia Numerosa (para o desconto do 50%).
- Carné Xove (para o desconto do 20%).
- Carné da Omix (para o desconto do 20%).
- Copia da tarxeta do paro actualizada, cando ambos proxenitores ou titor do participante o
acrediten (para o desconto do 30%).
- Informe Servizos Sociais (para o desconto do 100%).
- Desconto 2º irmán: o primeiro paga o 100% e o segundo o 50%.
Nota: levar só os orixinais, as fotocopias se fan no propio rexistro de entrada do Concello de Cambre.

Listado admitidos: Unha vez rematado o prazo de inscrición deberase chamar ao teléfono
de Educación no 981 613 291 ou mirar na páxina web municipal a partir do día 4 de xuño de
2018.
Baixas: As baixas para todas as quendas solicitadas e o cambio de modalidade elixida
solicitaranse por escrito en calquera dos rexistros municipais ou na dirección de correo
electrónico “educacion@cambre.org” nos días 11 e 12 de xuño de 2018, no caso contrario
pasarase ao cobro do solicitado igualmente.
Horarios e prazas:
PRAZAS POR
QUENDA
Mínimo Máximo
Mañanceiro (con ou sen
10
almorzo)
7:30 a 9:30
10
108
almorzo
Actividades
9:30 a 13:30
20
108
Gardería (sen comida)
13:30 a 14:30
10
108
Comida
13:30 a 16:30
25
108
Transporte
Confirmarase
(só paradas nos CEIPs do
antes do
10
50
municipio de Cambre)
inicio do
campamento
Deberá haber o mínimo de solicitudes para prestar cada servizo.
Das 108 prazas máximas por quenda, 8 están reservadas ao alumnado do “Obradoiro lúdico cultural para menores” de Servicios Sociais. Un mesmo alumno/a do “Obradoiro lúdico-cultural
para menores” só poderá solicitar unha quenda.
SERVIZOS

Modalidades:
Nº
1

HORARIO
7:30-13:30h

2

7:30-14:30h

3

7:30-16:30h

4
5
6

9:30-13:30h
9:30-14:30h
9:30-16:30h

Prezos segundo modalidade:
1ª QUENDA
10 días

MODALIDA
DE

1
2
3
4
5
6

60 euros
70 euros
90
euros
+
40
euros(comida)= 130 euros
40 euros
50 euros
70
euros
+
40
euros(comida)= 110 euros

HORARIO

MODALIDADE
Mañanceiro (con/sen almorzo) e actividades
Mañanceiro (con/sen almorzo) , actividades e
gardería (sen comida)
Mañanceiro (con/sen almorzo), actividades e
comida.
Só actividades
Actividades e gardería (sen comida)
Actividades e comida.

2ª QUENDA
11 días

3ª QUENDA
10 días

4ª QUENDA
11 días

66 euros
77 euros
99
euros
+
44
euros(comida)=143 euros
44 euros
55 euros
77
euros
+
44
euros(comida)=121 euros

60 euros
70 euros
90
euros
+
40
euros(comida)= 130 euros
40 euros
50 euros
70
euros
+
40
euros(comida)= 110 euros

66 euros
77 euros
99 euros + 44 euros
(comida)= 143 euros
44 euros
55 euros
77 euros + 44 euros
(comida)=121 euros

SUBVENCIONAN:

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

