
 

Protección de datos 

Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que 
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Departamento de Educación con fins informativas, así coma da 
posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento 
poñéndoo en coñecemento deste Departamento. 

Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun X � 
 
Departamento de Educación e Cidadanía: tfno: 981 55 44 00. dptoeducacion@santiagodecompostela.gal 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE NADAL 2017 

MATRÍCULA 

DATOS PERSOAIS DO NENO/A SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

Data de nacemento: Idade: 

Nacionalidade: Sexo: 

Domicilio: Nº: Portal: 

Escaleira: Andar: Porta: C.P. 

Centro de Ensino: Curso:  

Correo electrónico: 

Nome e Apelidos (nai / titora) 
 

DNI, NIF ou NIE: 

Ocupación: Horario Laboral: 

Nº Seguridade Social: Mutua ou Aseguradora: 

Domicilio: Nº: Portal: 

Escaleira: Andar: Porta C.P. 

Municipio: Provincia: 

Teléfonos de contacto Domicilio: Traballo: Móbiles: 

Correo electrónico: 

Nome e Apelidos (pai / titor) 
 

DNI, NIF ou NIE: 

Ocupación: Horario Laboral: 

Nº Seguridade Social: Mutua ou Aseguradora: 

Domicilio: Nº: Portal: 

Escaleira: Andar: Porta C.P. 

Municipio: Provincia: 

Teléfonos de contacto Domicilio: Traballo: Móbiles: 

Correo electrónico: 

 

FICHA MÉDICA 

Toma algún medicamento?                                      Cal? 
Toma medicación ao longo da actividade?              Indicar dose: 
Ten alerxias?                                                            Cales? 

Asma?   □  si       □  non                                            Observacións: 
Maréase con frecuencia?                                         Vomita con frecuencia? 

Padece hemorraxias a miúdo? 
Ten convulsións?                                                      Ten algún réxime? 

Ten as vacinas correspondentes á súa idade? 
Ten algunha discapacidade? Especificar: 
Outras: 

 

Outros datos de interese 

Indique a garda e custodia en caso de separación, divorcio, etc. 
 
Observacións: 
 



 

Protección de datos 

Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que 
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Departamento de Educación con fins informativas, así coma da 
posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento 
poñéndoo en coñecemento deste Departamento. 

Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun X � 
 
Departamento de Educación e Cidadanía: tfno: 981 55 44 00. dptoeducacion@santiagodecompostela.gal 

Datas de celebración do programa: 22, 26, 27, 28, 29 de decembro de 2017, 2, 3, 4 e 5 de xaneiro 
de 2018. 

Lugares de realización da actividade: CEIP As Fontiñas e CEIP Raíña Fabiola. 
 
Horarios de realización: 
Madrugadores: de 7:45 a 9:00 h. 
Obradoiros e actividades: de 9:00 a 14:00 h. 
Comedor: de 14:00 a 16:00 h. 
 
Cota de inscrición e servizos solicitados (sinala cun -x- a opción que corresponda) 
 
1. PREZOS XERAIS ORDINARIOS 
 
1.- Prezos unitarios ordinarios por participante/ día solto: 
 
Modalidades Sen desconto Con desconto do 20% 

Servizo de madrugadores con almorzo  3,50 euros 2,80 € 

Obradoiros e actividades 11,25 euros 9,00 € 

Servizo de comedor 7,75 euros 6,20 € 
 
 
2.- Prezo unitario diario/ordinario para os usuarios que participen no programa completo:  
 
MODALIDADES IMPORTE 

Servizo de madrugadores con almorzo  2,90 euros 

Obradoiros e actividades 10,25 euros 

Servizo de comedor 6,75 euros 
 
 
3. Prezos xerais ordinarios para usuarios do programa completo (9 días): 
 
MODALIDADES IMPORTE 

Servizo de madrugadores con almorzo  26,10 euros 
Obradoiros e actividades 92,25 euros 

Servizo de comedor 60,75 euros 
TOTAL 179,1 euros 

 
4. Prezos finais ordinarios coas modalidades: 
 
4.1 Días soltos 
 

PREZO POR DÍA SOLTO SERVIZO HORARIO 

Sen 
desconto 

Con desconto 
(20%)* 

Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, 
comedor e actividades) 

De 7:45 ás 16:00 h � 22,50 € � 18,00 € 

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7:45 ás 14:00 h. � 14,75 € � 11,80 € 

Modalidade comedor e actividades De 9:00 ás 16:00 h.  � 19,00€ � 15,20 € 

Modalidade só actividades De 9:00 ás 14:00 h. � 11,25 € � 9,00 €  

 
Días soltos escollidos.....................................................Importe total................................ 
 
 



 

Protección de datos 

Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que 
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Departamento de Educación con fins informativas, así coma da 
posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento 
poñéndoo en coñecemento deste Departamento. 

Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun X � 
 
Departamento de Educación e Cidadanía: tfno: 981 55 44 00. dptoeducacion@santiagodecompostela.gal 

4.2 Programa Completo 
 

PROGRAMA COMPLETO  (9 días) SERVIZO HORARIO 

Sen desconto Con desconto 
(20%)* 

Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, 
comedor e actividades) 

De 7:45 ás 16:00 h � 179,10 € � 143,28 € 

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7:45 ás 14:00 h. � 118,35 € � 94,68 € 

Modalidade comedor e actividades De 9:00 ás 16:00 h.  � 153,00 € � 122,40 € 

Modalidade só actividades De 9:00 ás  14:00 h. � 92,25 € � 73,80 €  

 
2. PREZOS ESPECIAIS PARA FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS 
 
1. Prezos unitarios por participante/ día solto (desconto do 50%) 
 
MODALIDADES IMPORTE 

Servizo de madrugadores con almorzo  1,75 euros 
Obradoiros e actividades 5,625 euros 

Servizo de comedor 3,875 euros 

 
2. Prezos ordinarios programa completo (9 días) (desconto do 50%) 
 
MODALIDADES IMPORTE 

Servizo de madrugadores con almorzo  13,05 euros 

Obradoiros e actividades 46,125 euros 
Servizo de comedor  30,375 euros 
 
3. PREZOS FINAIS ESPECIAIS (DESCONTO DO 50%), COAS MODALIDADES: 
 
3.1  Prezos días soltos 
 

DÍAS SOLTOS SERVIZO HORARIO 
Desconto 50% 

Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, 
comedor e actividades) 

De 7:45 ás 16:00 h � 11,25 euros 

Modalidade madrugadores con almorzo e actividades De 7:45 ás 14:00 h. � 7,375 euros  

Modalidade comedor e actividades De 9:00 ás 16:00 h.  � 9,5 euros  

Modalidade só actividades De 9:00 ás 14:00 h. � 5,625 euros 

 
Días soltos escollidos.....................................................Importe total................................ 
 
3.2 Programa completo 
 

PROGRAMA 
COMPLETO  
 (9 días) 

SERVIZO HORARIO 

Desconto 50% 
Modalidade completa:(madrugadores con almorzo, 
comedor e actividades) 

De 7:45 ás 16:00 h � 89,55 euros 

Modalidade madrugadores con almorzo e 
actividades 

De 7:45 ás 14:00 h. � 59,175 euros  

Modalidade comedor e actividades De 9:00 ás 16:00 h.  � 76,5 euros  

Modalidade só actividades De 9:00 ás 14:00 h. � 46,125 euros 



 

Protección de datos 

Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que 
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Departamento de Educación con fins informativas, así coma da 
posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento 
poñéndoo en coñecemento deste Departamento. 

Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun X � 
 
Departamento de Educación e Cidadanía: tfno: 981 55 44 00. dptoeducacion@santiagodecompostela.gal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación a presentar:  
• Ficha de formalización de matrícula, cuberta (descargar na www.santiagodecompostela.gal). 

• Certificado do centro educativo no que está matriculado o neno/a no caso de non estar 
empadroado no concello de Santiago. 

• Copia do título de Familia Numerosa (se é o caso). 

• Xustificante de ser Familia monoparental (se é o caso): Fotocopia do Libro de Familia ou 
copia da sentenza de separación, divorcio, nulidade ou medidas paterno filiais. 

• Fotocopia da cartilla sanitaria. 

• Informe de Servizos Sociais (se é o caso). 

• Xustificante de pagamento bancario en ABANCA ES89 2080-0388-2031-1000-2662. No 
momento do pago deberán indicar o nome do/a neno/a e a modalidade na que participa. 
 

Prazo de presentación da solicitude de matrícula: o prazo de presentación da matrícula 
será entre o 24 de novembro e o 11 de decembro de 2017 (ambos os dous inclusive). Para 
ser efectiva, entregarase a documentación anteriormente citada no Rexistro Xeral do Concello 
de Santiago (Rúa do Presidente Salvador Allende, 4) . 
 
 

Santiago de Compostela,..... de ................... de 2017 
 
 
Asdo. Pai/nai, Titor/a ou Representante Legal: 
 


