Praza da Constitución nº 1 - 36680 A Estrada (Pontevedra)
Teléfono: 986 573 265
FAX: 986 590 145
Email: servizossociais@ aestrada.es
EXCMO. CONCELLO DA ESTRADA

Estimado/a Sr./Sra Director/a:
O Departamento de Servizos Sociais ten previsto poñer en marcha ó longo do período de
vacacións de Nadal o “CONCILIA NADAL URBANO” dirixido ó sector de infancia e
xuventude e que son de interese para tódolos rapaces e rapazas, polo que pregamos a
máxima difusión entre os alumnos dese Centro Educativo.
 CONCILIA NADAL URBANO (no Novo Mercado) a desenvolver ó longo do
período de vacacións de Nadal (Dende o 23.12.20 ao 07.01.21, ambos incluídos; e en
horario de 08:30h a 14:30h). Esta actividade vai dirixida a rapaces e rapazas de 3 a
12 anos. O importe a aboar é de 23 €, para os rapaces e rapazas empadroados/as no
Concello de A Estrada; e 38,50 € para os rapaces e rapazas que non están
empadroados no Concello de A Estrada e que os pais acrediten atoparse traballando
neste termo municipal.
O prazo de inscrición para participar nesta actividade estará aberto dende 24 de novembro
ó 10 de decembro (ambos días incluídos). As solicitudes presentaranse dentro de prazo no
Departamento de Servizos Sociais ou no Rexistro Xeral do Concello da Estrada, en horario
de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres; ou a través da sede electrónica do Concello da
Estrada (https://aestrada.sedeelectronica.gal).
Remítense modelos de solicitude a efectos de que se facilite información entre os/as pais,
nais e alumnos/as dese centro.
Un cordial saúdo:
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