Concello O SAVIÑAO (Lugo)

A “AULA VERÁN 2022” é unha oferta educativa e de ocio concibida para conciliar a
vida laboral e familiar dos veciños do Saviñao durante as vacacións escolares, cos
seguintes obxectivos:
 Proporcionar ás familias a posibilidade de compatibilizar os deberes familiares e
laborais a través dun servizo de custodio e actividades lúdicas-educativas que
realizan os menores en horario do seu tempo laboral.
 Proporcionar aos menores un programa de actividades axeitado ás súas
necesidades e intereses para vivenciar de forma lúdica-educativa o aproveitamento
do tempo de lecer durante o período estival.
 Desenvolver as habilidades sociais dos nenos e nenas para relacionarse
correctamente.
 Fomentar a autoestima dos participantes.
 Fomentar a convivencia entre os nenos/as, recoñecendo, valorando e cumprindo
as normas sociais relacionadas co respecto a un mesmo e os outros, fomentando a
comunicación e a iniciativa e que estean capacitados para a toma de decisións.
 Promover a igualdade de xénero nas actividades que se realicen concienciando aos
menores na igualdade entre sexos. Educar en igualdade.
 Promover o respecto polo entorno, o medio ambiente e polo pobo onde viven.
 Fomentar o interese polas actividades ó aire libre, o exercicio físico, a vida saudable
e o traballo en equipo.
As actividades, abertas a menores de entre 3 (nacidos en 2018) e 12 anos,
desenvolveranse entre o 1 de xullo e o 31 de agosto nas instalacións municipais
habilitadas e nos exteriores arredor da ludoteca, parque infantil e devesa.
Haberá un total de dúas quendas:
* Primeira quenda: do 1 ao 30 de xullo.
* Segunda quenda: do 1 ao 31 de agosto.
A “Aula de Verán” abrirá de luns a venres polas mañás, entre as 9:00 e as 14:00 horas,
agás festivos e festas patronais de Escairón que non se realizará o programa “Aula de
verán 2022”.
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BASES PARA O ACCESO A “AULA VERÁN 2022”.

Concello O SAVIÑAO (Lugo)

A responsabilidade do control e coidado dos/as nenos/as polos monitores/as
responsables abrangue exclusivamente a franxa horaria de funcionamento do servizo.
Requisitos imprescindibles:
 Idades: de 3 (nacidos en 2018) a 12 anos.
 Que o/a proxenitor/a solicitante e/ou o/a neno/a estean empadroados/as no
Concello de O Saviñao (mínimo 1 mes).
No caso de non cumprirse este derradeiro requisito, só entrarán se rematado o prazo
quedan prazas vacantes non cubertas con empadroados.
Número de prazas e criterios de admisión.
O número total de prazas que se oferta no programa “Aula de verán” do concello do
Saviñao no ano 2022 é de 150 prazas.
As prazas ofertadas están condicionadas ás disposicións aplicables que a
administración autonómica e estatal dispoñan con motivo da incidencia COVID-19, no
seu caso.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A situación socioeconómica de cada familia (IRPF 2021, ata 6,5 veces o IPREM).
Que os dous proxenitores se atopen en situación laboral de activos.
Que se trate de familia monoparental.
Que se trate de familia numerosa.
Que un dos proxenitores se atope en situación laboral de activo.
Pai, nai ou titor traballen dentro do municipio do Saviñao.
Que o nena/a estea escolarizado/a nalgún dos colexios do Saviñao.

No caso de que queden prazas vacantes despois de aplicar estes criterios, asignaranse
por sorteo público.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
1.
2.
3.
4.

Solicitude cumprimentada e asinada por ambos proxenitores.
Copia do DNI do/a solicitante, e dos proxenitores/titores.
Copia da tarxeta sanitaria do neno/a.
Fotografía do neno/a.
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Aplicaranse os seguintes criterios de admisión e prioridade:

Concello O SAVIÑAO (Lugo)

5. Declaración IRPF do ano 2021, ou certificado de non tela presentada (negativo de
Facenda) dos pais ou titores.
6. Vida laboral ou declaración responsable de estar activos ambos proxenitores ou un
deles. (No caso de autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da
Seguridade Social na que figure como autónomo).
7. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
8. No caso de familias numerosas: acreditación correspondente.
Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro Oficinas Municipais ou Sede Electrónica do
concello.
Prazo de entrega: do 1 de xuño ao 17 de xuño.
Publicación das listas provisionais de admitidos na sede electrónica: 22 de xuño.
Prazo subsanación de erros: ata o 24 de xuño.
Publicación das lista definitivas: 28 de xuño.
No caso de ser preciso sorteo público, realizarase o día 27 de xuño ás 9:00 horas no
salón de plenos do concello.

O Concello reserva para si o dereito de admisión e de exclusión temporal ou definitiva
dos/as nenos/as que se comporten de forma incorrecta ou que os seus pais, nais ou
titores/as non respecten estas bases e as normas básicas de convivencia e
colaboración, ou fagan un uso abusivo dos servizos en detrimento dos dereitos do
menor. Antes de tomar unha decisión daráselle sempre audiencia aos pais, nais ou
titores dos/as menores.
PREZOS.
As cotas serán aplicadas, de acordo co previsto no Texto regulador dos prezos públicos
da AULA DE VERÁN 2022, publicados no BOP de Lugo, e que está a disposición dos
interesados na sede electrónica do concello do Saviñao.
Contía a pagar polas actividades de verán:
- 20 euros/mes/neno/a
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Dereito de admisión.

Concello O SAVIÑAO (Lugo)

- 16 euros/mes/segundo/a irmá/n e seguintes
Prazo de pago: unha vez admitidos os nenos/as na quenda solicitada, deberase
proceder ao abono do prezo correspondente -no prazo dos 7 días seguintes á data da
admisión- na entidade Banco Santander, no número de conta que se lle facilite xunto
coa folla de inscrición.
Tfno. de información: 982 45 20 61

O Saviñao, na data da sinatura electrónica.
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O Alcalde, Juan Carlos Armesto Quiroga.

