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Escola de verán
da OMIC
É tempo de diversión,
é tempo de conciliar.

Tempo de
verán e
consumo
responsable



INFORMACIÓN ACTIVIDADES ESCOLA DE VERÁN DA OMIC
A Concellería de Comercio, Mercados, Consumo e Barrios, a través do 
Servizo Municipal de Emprego, organiza un ano máis a Escola de 
Verán da Oficina Municipal de Información ao Consumidor. Unhas 
actividades nas que poderedes gozar do voso tempo de lecer 
mentres traballades conceptos como o uso responsable das novas 
tecnoloxías ou os hábitos de alimentación saudable. 
Esperámosvos un ano máis!

PERSOAS DESTINATARIAS
Nenas e nenos de idades comprendidas entre os 4 e os 10 anos, e 
dispoñeranse en dúas quendas con dous grupos en cada quenda en 
función dos rangos de idade:
Grupo A: nenos/as de 4 a 6 anos (nados entre 2016 e 2018)
Grupo B: nenos/as de 7 a 10 anos (nados entre 2012 e o 2015)

CALENDARIO
Preinscrición: 23, 24 e 25 de maio. Exclusivamente online.
Publicación de listaxes de preinscrición: 27 de maio na web e no 010
Reclamacións: 30 e 31 de maio e 1 de xuño
Sorteo das prazas: 3 de xuño
Inscrición: Do 8 ao 10 de xuño a través da Sede Electrónica do 
Concello da Coruña (https://sede.coruna.gob.es/) ou remitindo a folla 
de inscrición definitiva ao correo omic@coruna.es

QUENDAS
1ª Quenda. Do 1 ao 14 de xullo. Consumo e novas tecnoloxías. 
Facilitar ferramentas que garantan a adopción de bos hábitos de 
seguridade, facendo usuarias e usuarios conscientes da súa propia 
responsabilidade en relación co uso das novas tecnoloxías.
2ª Quenda. Do 15 ao 29 de xullo. Consumo e alimentación saudable.
Coñecer a importancia da compra de proximidade para manter unha 
alimentación sa e equilibrada. Sensibilizar na creación de hábitos de 
alimentación positivos e saudables fomentando o comercio de 
proximidade.

HORARIO
De luns a venres de 09.00 a 14:00 horas
*Por motivos de conciliación as nenas e nenos participantes poderán 
chegar ó campamento dende as 8:30 da mañá e poderán permanecer 
ata as 14:30.

ESPAZO DE REALIZACIÓN
Centro Municipal de Emprego. 

Nº PRAZAS
60 (30 en cada quenda)

COTA DE INSCRICIÓN
Gratuita.

INFORMACIÓN RELATIVA Á SITUACIÓN DA COVID-19
En relación á celebración de actividades de lecer educativo xuvenil, o 
Concello da Coruñaseguirá en todo momento as directrices marcadas 
polo Ministerio de Sanidade e BenestarSocial e OUTRAS autoridades 
competentes en materia sanitaria en función da evolución xeral 
eterritorial da Covid-19. Para este fin poderá implementar estratexias e 
protocolos de actuación, así como condicións específicas de 
participación, nas devanditas actividades de lecer xuvenil. En todo 
caso, non é obrigatorio o uso de mascarilla, pero si recomendable en 
interiores.

ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO INFORMADO
As persoas participantes deben comprometerse co cumprimento 
dunha serie de requisitos esenciais de carácter sanitario e legal a 
través dun documento de aceptación de condicións de participación, 
obrigación de información e consentimento informado. Este 
documento terá que asinarse e ser entregado antes do inicio do 
campamento pola nai, pai ou responsable legal do/a menor.
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