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Programa  municipal de conciliación de Verán 2022 
 
Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións dos CEIP 
Quiroga Palacios e Monte dos Postes, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil 
e Primaria do municipio de Santiago. 
 
Este programa concíbese como un espazo educativo, de promoción do ocio e o tempo de lecer, 
ademais dun recurso para a conciliación familiar e laboral no tempo de vacacións. 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS  DO PROGRAMA: 
 
Obxectivo xeral 
Favorecer a conciliación da vida familiar e laboral, ofrecendo aos nenos e nenas unha alternativa 
de lecer e tempo libre, desenvolvendo valores de cooperación, respecto e tolerancia.  
 
Obxectivos específicos 
 
▪ Promover actividades que favorezan o desenvolvemento da creatividade dos participantes. 

▪ Desenvolver a autonomía persoal e a intelixencia emocional dos participantes.  

▪ Dar a coñecer diferentes actividades lúdicas de ocio e tempo libre.  

▪ Fomentar o gusto pola lectura. 

▪ Promover actividades que favorezan a relación entre iguais e a colaboración.  

▪ Fomentar os valores de  compañeirismo e a tolerancia a través de actividades de traballo en 
equipo.  

 

Tipo de actividades 
No programa combinaranse actividades lúdicas, deportivas, xogos e obradoiros. Durante o 
desenvolvemento do programa realizaranse saídas a lugares de interese da cidade, das que se 
irá dando a correspondente información. 
 
Prezo 
O Concello consciente da actual crise sanitaria cunha repercusión na situación económica das 
familias decidiu, nesta ocasión, ofertar o programa municipal de conciliación de verán 2022 con 
carácter gratuíto para as persoas participantes. 
 
Destinatarios: Nenos e nenas empadroados o Concello de Santiago de Compostela ou que 
cursen estudos en centros de educación infantil e primaria de Santiago de Compostela, entre o 
2º Ciclo de Educación Infantil e o 3º Ciclo de Educación Primaria (ambos os dous inclusive) con 
idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos.  
 
Datas de realización e modalidades de participación: O programa de conciliación realizarase 
no período de vacacións de verán 2022: mes de xuño (días 23, 27, 28, 29, 30), mes de xullo 
(agás sábados, domingos e festivos), mes de agosto (agás sábados, domingos e festivos)  e 
setembro (días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9).  
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Quendas  
 

QUENDAS DATAS TOTAL DÍAS 

1ª QUENDA Do 23 de xuño ao 1 de xullo do 2022 (23 ,27, 28, 29, 30 e 1).  6 

2ª QUENDA Do 4 ao 15 de xullo do 2022 (4, 5, 6,7 8, 11, 12, 13, 14, 15). 10 

3ª QUENDA Do 18 ao 29 de xullo do 2022 (18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29). 9 

4ª QUENDA Do 1 de ao 12 de agosto do 2022 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12). 10 

5ª QUENDA Do 17 ao 31 de agosto do 2022 (17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31). 11 

6ª QUENDA Do 1 ao 7 de setembro do 2022 (1, 2, 5, 6, 7). 5 

 
 
Horarios e servizos  
 
O programa inclúe a realización de actividades e obradoiros de 9 a 14 horas, ademais de poñer 
a disposición dos nenos e nenas participantes un servizo de madrugadores con almorzo (de 7,45 
a 9,00 horas) e de comedor (de 14,00 a 16,00 horas). 
 
Modalidades e horarios  

 
SERVIZO HORARIOS 

Modalidade completa  (madrugadores con almorzo, comedor e actividades) De 7,45 ás 16,00 h 

Modalidade madrugadores con almorzo e actividades De 7,45 ás 14,00 h. 

Modalidade comedor e actividades De 9,00 ás 16,00 h. 

Modalidade só actividades De 9,00 ás  14,00 h. 

 
Secuencia horaria tipo  
 
 
- 09:00 horas: Chegada dos/as participantes, xogos non dirixidos.  
- 09:30 horas: Inicio 1ª actividade. 
- 11:30 horas: Tempo de esparcemento.  
- 12:00 horas: Inicio 2ª actividade.  
- 14:00 horas: Recollida dos/as participantes que non usan o servizo de comedor. 
- 14:15 horas: Aseo e hixiene persoal.  
- 14:30 horas: Xantar. 
- 16:00 horas: Recollida dos/as participantes do servizo de comedor. 
 
 
4.- MATERIAL NECESARIO  

• Unha mochila coa merenda de media mañá, auga e unha muda se é necesario.  

• Roupa e calzado cómodo, preferentemente deportiva.  

• Recomendamos que as prendas de roupa e o material persoal dos nenos e nenas estean 
perfectamente identificadas (nome, iniciais, etc).  
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5.- As familias participantes deberán entregar cuberta e asinada (no centro respectivo) a ficha de 
autorización de saídas, imaxe e recollida dos nenos/as. 
 
6.- É moi importante que as familias que resultaron adxudicatarias de praza pero que non a 
necesitan o comuniquen inmediatamente por correo electrónico: 
 conciliaveransantiagocompostela@alvalop.gal  
 
 (deberán indicar o nome do neno/a e a quenda/s nas que se da baixa), aos efectos de que outras 
persoas en lista de agarda poidan participar e tamén de cara ao organización dos grupos e dos 
servizos do programa..  
 
 
7.- MÁIS INFORMACIÓN: 
 

 
Teléfono de información para as familias núm: 633024425 
Correo electrónico do programa para altas, baixas, incidencias, consultas: 
conciliaveransantiagocompostela@alvalop.gal  
Empresa que xestiona o programa: Alvalop Servicios XXI S.L. 
 
 
www.santiagodecompostela.gal (banner “programa de conciliación de verán nos CEIP) 
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