
Concellaría de Xustiza Social  

e Coidados 

�Terán preferencia os nenos e nenas empadroadas no 

Concello da Coruña. 

� A Concellaría de Xus�za Social e Coidados poderá 

reservar o 20 % das prazas ofertadas nos campamentos a  

persoas beneficiarias de programas sociais. 

� A preinscrición presentarase soamente no centro cívico 

no que se quere realizar o campamento.  

� Un mesmo menor pode solicitar ata tres quendas de 

campamento urbán, no mesmo centro cívico ou en centros 

cívicos diferentes . 

� No  caso de que se soliciten as tres quendas posibles en  

centros cívicos diferentes, as quendas solicitadas non 

poden coincidir. 

� No caso de detectarse preinscricións para un  mesmo 

menor  nas mesmas quendas anularánselle todas. 

� No momento no que se entregue a preinscrición,  

asignaráselle un número que será o número para o sorteo. 

� Se un/unha menor resulta admi�do/a e ten irmáns ou 

irmás cun número correla�vo de preinscrición, ben sexa 

anterior ou posterior, todos obterán praza. 

� Ofértanse prazas para nenos e nenas con necesidades 

educa�vas especiais (NEE) ou discapacidade, en grao que 

non lles impida par�cipar nas ac�vidades co grupo. As 

prazas serán repar�das entre as catro quendas. Contarán 

con monitorado de apoio que non realizará tarefas de 

carácter hixiénico ou sanitario. 

� A preinscrición  dos/das menores que soliciten praza de 

NEE acompañarase dunha ficha de coñecemento persoal,  

que se facilitará no centro cívico. Esta ficha permi�rá ao 

monitorado  coñecer e planificar os apoios necesarios para 

unha correcta atención do/da menor. 

� As prazas de NEE terán unha numeración de 

preinscrición e un sorteo propio.  

� Non traer as ac�vidades aparellos electrónicos, 

videoconsolas, móbiles, etc. 

� Levar auga e un refrixerio (froita, iogur, bocadillo...) 

para tomar a media mañá.  

� Levar roupa e calzado cómodo, unha gorra e crema de 

protección solar por si se realizan ac�vidades no exterior. 

� Non levar cartos ou obxectos de valor, pois a  

organización non se fai responsable das perdas que poidan 

producirse durante o campamento.  

� É aconsellable que non asistan aos campamentos  

par�cipantes con enfermidades contaxiosas ou que 

presenten síntomas como: febre, vómitos, diarrea , chagas 

ou a4as na boca, dificultade respiratoria,  conxun�vite, 

erupcións ou alteracións a5picas na pel ou no caso de ter 

piollos ou lendias . 

� Unha vez formalizada a inscrición non se terá dereito á 

devolución do custo do campamento, excepto por causas 

imputables ao prestador do servizo 

� A inscrición supón o estrito cumprimento do horario do 

campamento no que se inscribiu. O feito de non cumprilo, 

poderá supoñer a perda da praza.  

� Para o horario ampliado, a entrada é ás 9.00 h e a saída é 

as 14.30 h. No caso de ter horario ampliado, non estará 

permi�do entrar no campamento máis tarde das 9.10 h. 

� Nas dúas modalidades de horario, requirirase un mínimo 

de par�cipantes para formalizar grupo. 

� Os menores que figuren na listaxe de reservas , en caso de 

de resultar admi�dos/as, serán avisados telefonicamente. 

Información 

Recomendacións 

Campamentos Campamentos Campamentos Campamentos     

urbanos municipaisurbanos municipaisurbanos municipaisurbanos municipais   

2017 
 

Para nenos e nenas nados do 
 01/01/2005 ao 31/12/2013 



Preinscrición Urbanos 2017 

Co fin de cumprir co artigo 5 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter 
persoal, infórmase que os datos proporcionados pasarán a formar parte dun ficheiro, do cal será responsable o 
Concello da Coruña e cuxa finalidade é a de xestionar os campamentos urbanos realizados pola Concellaría de 
Xustiza Social e Coidados 
A persoa que asina declara que son certos todos os datos contidos na presente solicitude e autoriza ao 
Concello da Coruña a comprobar a veracidade dos datos facilitados. A falsidade ou ocultación de datos, 
conlevaría a anulación da solicitude e a retirada dos dereitos que se obtivesen.  
 

Asinado: 
 

 
 

A Coruña, a          de xuño do 2017 

 

 Número  
 Solicitude  
 Xeral 

 

 

Número  
Solicitude  
NEE 

 

CENTROS CÍVICOS QUE OFERTAN AS QUENDAS 1, 2, 3 E 4 

TEMÁTICA DO CAMPAMENTO  

No campamentos realizaranse ac�vidades lúdicas relacionadas 
co uso eficiente dos recursos, a protección ambiental, a 
diversidade, os valores culturais do patrimonio, etc 

En todas as xornadas do campamento, adicarase unha hora 
diaria á prác�ca da lingua inglesa. 

Programarase unha excursión como ac�vidade final para cada 
quenda de campamento, no horario de 10.00 a 18.00 h 
aproximadamente. 

O día e horario defini�vo desta saída comunicarase con 
suficiente antelación ás familias e cada par�cipante terá que 
levar a súa comida. 
 

HORARIO 

� Horario xeral,  de 10.00 a 14.00 h  

� Horario ampliado, de 9.00 a 14.30 h soamente  naqueles 

centros cívicos  onde se ofertan as catro quendas 
 

QUENDAS (No haberá campamento os fins de semana nin fes�vos) 

� Quenda 1, do 3 ao 14 xullo 

� Quenda 2, do 17 ao 31 de xullo 

� Quenda 3, do 1 ao 14 e de agosto 

� Quenda 4,  do 16 ao 31 de agosto 

 

RESGARDO DE PREINSCRICIÓN 

O/a menor_____________________________preinscribiuse 
nos campamentos urbanos, na seguinte orde de preferencia : 

Datas importantes 
PREINSCRICIÓN 

No centro cívico onde se desexe solicitar a praza, os días     
15, 16 e 17 de xuño, de 11.00 a 13.30  e de 17:00 a 20:00 h.  

SORTEO PÚBLICO 

En cada centro cívico o 17 de xuño  as 20.15 h.  

O sorteo das prazas de NEE e discapacidade realizarase no 
centro cívico de Labañou.  

LISTAXE DE ADMITIDOS/AS E DE RESERVAS 

26 de xuño nos centros cívicos, no Teléfono 010 e na web 

www.servizossociais.coruna.es. 

INSCRICIÓN  

As datas da inscrición comunicaranse nos centros cívicos e na 
páxina www.servizossociais.coruna.es, o día da publicación 
das listaxes.  

Para formalizar a inscrición será necesario: 

− Aboar o custo do campamento urbano (26 € ou 32 €) no 
centro cívico onde se ob�vo a praza 

− Achegar unha fotocopia da tarxeta sanitaria do/da menor  

− Asinar as autorizacións correspondentes que se 
entregarán no centro cívico 

CENTROS CÍVICOS QUE OFERTAN A QUENDA 1 E 2 

CUSTO 

� Horario xeral, 26 €  

� Horario ampliado, 32 € 

DATOS DA NENA OU DO NENO 

Nome ________________________________________ 

Data de nacemento _____________________________ 

Empadroado/a no Concello da Coruña______________ 

Domicilio______________________________ 

Teléfonos ______________//______________ 

DATOS DA NAI/PAI, OU TITOR/A LEGAL 

Don/Dona____________________________________, 

con DNI _______________________ preinscribe á/ao          

menor segundo a seguinte orde de preferencia: 

• Horario ampliado (si/non)______________________ 

• Praza para menores con necesidades educa�vas 

especiais (NEE) ou discapacidade ________________ 

 QUENDA 

1ª opción   

2ª opción   

3ª opción   

OPCIÓN QUENDA 

1ª   

2ª   

3ª   

 

 Número  
 Solicitude  
 Xeral 

 

 

Número  
Solicitude  
NEE 

 

A Silva Artesáns Feáns 

Sagrada Familia Santa Margarida 

San Pedro de Visma Pescadores 

Castrillón Cidade Vella Eirís Elviña 

Labañou Os Mallos Mesoiro Monelos 

Monte Alto Novoboandanza Palavea 

Rosales San Diego 


