
INFORMACIÓN PROGRAMA DE CONCILIACIÓN “ALDEA DE
VERÁN 2020”

OBXECTO DO PROGRAMA:

“Aldea de verán 2020” é un recurso socioeducativo que pretende ofrecer á
poboación posibilidades reais de conciliación da vida laboral e familiar, durante
tres quendas nos meses de xullo e agosto.

O impacto da Covid-19 e as circunstancias actuais, fixeron que este programa
de conciliación  ofertado durante  os  meses de verán fose adaptado á  nova
situación  co  obxecto  de  cubrir  as  posibles  demandas  de  conciliación  no
momento actual,  garantindo as medidas de prevención e seguridade esixidas. 

Neste  senso,  as  actividades  e  a  metodoloxía  serán  adaptadas  ás  novas
circunstancias  preservando  en  todo  momento  a  seguridade  e  saúde  das
persoas participantes. 

Esta  situación  requirirá  da  responsabilidade  e  compromiso  de  todos  os
colectivos  implicados,  principalmente  no  que  respecta  a  obrigatoriedade  de
cumprir  normas  e  protocolos  ditados  polas  autoridades  competentes  e  que
serán comunicados previo ao comezo da actividade.

Importante:  A realización da actividade está suxeita a que a
administración  autonómica  aprobe  un  protocolo  para  o
desenvolvemento  deste  tipo  de  actividades  así  como  á
autorización das autoridades sanitarias e, de poder realizarse,
serán de aplicación os protocolos hixiénicos-sanitarios que se
definan para este tipo de programas.

PERSOAS DESTINATARIAS:

O  programa  está  dirixido  a  nenas  e  nenos  cunha  idade comprendida
entre  3  e  12  anos,  escolarizados  no  2º  Ciclo  de  Educación
Infantil e en Educación Primaria no curso 2019/2020. 



Nesta  anualidade  e  respondendo  as  necesidades  de  conciliación,  terán

preferencia  as  familias  na  que  os  dous  proxenitores  estean
traballando ou se atopen realizando formación para o emprego
ou  no  caso  de  familia  monoparental  aquel  proxenitor
responsable  da  crianza, condicións  que  deberán  acreditarse  na

preinscrición,  respetando  a  seguinte  orde  de  prioridade  e  a  entrada  da
solicitude no rexistro municipal:

1. Unidade  familiar  (nai  ou  pai)  empadroado  no  Concello  de  San
Sadurniño. 

2. Familias con algún membro (avóa ou avó) empadroado no Concello
de San Sadurniño. 

3. Familias  con algún  dos  proxenitores con  vinculación  laboral  no
municipio.

4. Familias empadroadas noutros Concellos, con crianzas matriculadas
no CPI de San Sadurniño.

De  existir  pazas  vacantes,  poderán  acceder  familias  onde  só  un  dos
proxenitores demande a necesidade de conciliación atendendo aos mesmos
criterios de prioridade sinalados anteriormente.

Existirán ata 3 prazas reservadas para derivacións dos servizos sociais  ou
casos de urxencia por motivos sociofamiliares ou económicos.

PRAZAS OFERTADAS: 

Ofértanse  un  máximo  de  18-20  prazas,  divididas  en  grupos, en

función das idades e características dos e das menores inscritos por  cada
quenda.

Importante:  O  programa  desenvolverase  sempre  a  cando  se  acade  un

mínimo de 7 prazas ocupadas por quenda, das cales 5 deberán estar

empadroadas  no  Concello  de  San  Sadurniño  e  condicionado á posibilidade de
conformar grupo en función das características das crianzas inscritas. 



DURACIÓN DO PROGRAMA:

O  programa  de  conciliación  desenvolverase  en  tres  quendas dunha

quincena de duración cada unha,  do 20 de xullo ao 31 de agosto, de

luns a venres (días laborais) nun horario de 9:00 a 14:00 horas.  

As tres quendas serán as seguintes:

o Do 20 ao 31 de xullo

o Do 3 ao 14 de agosto

o Do 17 ao 31 de agosto

A hora de entrada e saída da actividade terá unha flexibilidade horaria de 30
minutos atendendo ás necesidades de conciliación, co fin de que a recepción e
recollida  dos  e  das  menores  sexa  máis  personalizada  e  garantindo  o
distanciamento social das familias.  

CUSTO DO PROGRAMA:

Segundo  os  membros  da  unidade  familiar,   as  cotas  quincenais  serán  as
seguintes: 

HORARIO DE 
9:00 a 14:00

HORAS
1º Membro da unidade

familiar
40 €

2º Membro da unidade
familiar

25 €

3º Membro da unidade
familiar

12 €



FASES  DE  INSCRICIÓNS,  PRAZOS  E  DOCUMENTACION  A
PRESENTAR:

1. FASE DE PREINSCRICIÓN: 

Documentación: 

o Ficha de preinscrición

o Declaración responsable ao respecto da Covid-19

Prazos: 

o Desde as 8:30 horas do 16 xuño ás 14:30 horas do 23 de
xuño, ambos os dous días incluídos. (para a preinscrición nas quendas

do mes de xullo e agosto)

o Desde as 8:30 horas do 1 de xullo ás 14:30 horas do 8 de
xullo,  ambos os dous días incluídos (para a preinscrición nas dúas

quendas do mes de agosto)

A  preinscrición  farase  preferentemente  vía  telemática  a  través  da  sede
electrónica ( e) ou presencialmente, solicitando cita previa no teléfono 981 49
00 27, entre as 8:30 e as 14:30 horas. Á cita establecida deberá acudir con
puntualidade e con máscara de protección.

O listado de admisión e da lista de agarda para cada quenda publicaranse na
web municipal e nos taboleiros de anuncios do Concello:

o Para a quenda do mes de xullo: farase público o 26 de xuño. 

o Para as quendas do mes de agosto: farase público o 10 de xullo. 

2.  PAGAMENTO DA COTA DE PARTICIPACIÓN 

Cada  participante  deberá  contar  cun  xustificante  de  pago
individualizado, mesmo no caso que sexan irmáns.

Nº de conta (ABANCA): ES74 2080 0208 0131 1000 0059



Concepto para a tramitación do pago: ALDEA DE VERÁN 2020 + Nome e
apelidos do/a neno/a participante + 1º, 2º ou 3º quenda

3.  FASE DE MATRICULACIÓN:

Documentación: 

o Ficha de matrícula

o Ficha de datos sanitarios

o Autorizacións

o Declaración responsable ao respecto da Covid-19

o 1 Fotografía tamaño carné co nome do/a neno/a no dorso

o Copia dos DNI das persoas autorizadas á recollida do/a menor

o Copia  da  tarxeta  sanitaria  do/a  menor,  especificando  profesional

sanitario e centro de referencia

o Xustificante do pagamento da cota de participación

Prazos: 

o Desde as 8:30 horas do 2 xullo ás 14:30 horas do 9 de
xullo, ambos os dous días incluídos. (para a matriculación na quenda

do mes de xullo) 

o Desde as 8:30 horas do 16 de xullo ás 14:30 horas do 23
de xullo, ambos os dous días incluídos (para a matriculación nas dúas

quendas do mes de agosto)

A  matriculación  farase  preferentemente  vía  telemática  a  través  da  sede
electrónica  (https://sede.sansadurnino.gal/)  ou  presencialmente,  solicitando
cita previa no teléfono 981 49 00 27, entre as 8:30 e as 14:30 horas. Á cita
establecida deberá acudir con puntualidade e con máscara de protección.

https://sede.sansadurnino.gal/


A falta dalgunha desta documentación vencidos os prazos de matriculación
suporá a renuncia automática da praza concedida.

A formalización  da matrícula  supón a aceptación  explícita  das normas que
rexen esta actividade e dos cambios que poidan xurdir por razóns técnicas ou
organizativas  debidamente  xustificadas  ou  por  instrucións  ordenadas  polos
organismos competentes.

OBSERVACIÓNS:

o Deberase comunicar  á  persoa responsable da actividade os cambios
que poidan figurar nos datos da súa ficha de matriculación.

o En ningún caso, se procederá a devolución das cotas unha vez realizado
o pagamento, salvo causa maior xustificada. 

o A empresa adxudicataria da prestación deste servizo estará obrigada a
aplicar  os  protocolos  hixiénicos  sanitarios  que  rexen  este  tipo  de
actividades.

o As persoas participantes cumprirán coas medidas hixiénicas sanitarias e
coas demais medidas de organización da actividade que se definan.

o Desenvolverase unha  reunión previa coas familias participantes en
cada unha das quendas e coa empresa organizadora do programa, para
informar  ás  familias  participantes  do funcionamento do servizo e  dos
protocolos correspondentes:

- Participantes na 1ª quenda (20 ao 31 de xullo): Xoves 16 de xullo ás
19:30 horas, na Casa da Cultura do Concello.

- Participantes na 2ª quenda (3 ao 14 de agosto):  Xoves 30 de xullo
ás 19:30 horas, na Casa da Cultura do Concello.

- Participantes  na  3ª  quenda  (17  ao  31  de  agosto):  Xoves  13  de
agosto ás 19:30 horas, na Casa da Cultura do Concello.

o Recoméndase  vestimenta  cómoda,  axeitada  e  fácil  de  lavar  para  as
actividades que se ofertan.

o Lémbrase que os e as participantes boten crema solar antes de saír da
casa,  traian unha pequena merenda para media mañá, unha gorra e
unha botella de auga, identificando todo co seu nome e apelidos.

o As familias deberán aportar unha caixa identificada para cada menor
participante  con material  funxible  básico  (lapis,  tesoira,  goma,  cores,
afía, rotuladores...)


