
 
Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no Programa 

English Summer SCHOOL 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS NO PROGRAMA ENGLISH SUMMER SCHOOL  

 

         Nº DE REXISTRO 

1. 2021025551 

2. 2021025550 

3. 2021025498 

4. 2021025493 

5. 2021026081 

6. 2021025855 

7. 2021026104/ 2021026234 

8. 2021026760 

9. 2021026758 

10. 2021026733 

11. 2021026603 

12. 2021026610 

13. 2021026710 

14. 2021026658 

15. 2021026652 

16. 2021026606 

17. 2021026577 

18. 2021026578 

19. 2021026593 

20. 2021026266 

21. 2021026575 

22. 2021026105 

23. 2021025953 

24. 2021025947 

25. 2021025943 

26. 2021025715 

27. 2021025712 

28. 2021025678 

29. 2021027032 

30. 2021027030 

31. 2021026948 

32. 2021026946 

33. 2021027095 



 
34. 2021027103 

35. 2021027106 

36. 2021027122 

37. 2021027138 

38. 2021027204 

39. 2021027026 

40. 2021027286 RX 2021/1420719 

41. 2021027290 RX 2021/1420838 

42. 2021027297 RX 2021/1421364 

43. 2021027297 RX2021/1421364 

44. 2021027298 

45. 2021027299 

46. 2021027383 RX 2021/1434066 

47. 2021027399 

48. 2021027396 

49. 2021027460 

50. 2021027564 

51. 2021027605 

52. 2021027648 RX 2021/1447870 

53. 2021027686 RX 2021/1450761 

54. 2021027696 RX 2021/1451375 

55. 2021027751 RX 2021/1459439 

56. 2021027757 RX 2021/1459282 

57. 2021027938 RX 2021/1461166 

58. 2021027919 

59. 2021027921 

60. 2021027985 RX 2021/1462882 

61. 2021028336 

62. 2021028003 RX 2021/1464321 

63. 2021028009 RX 2021/1464322 

LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS/AS NO PROGRAMA ENGLISH SUMMER SCHOOL  

                                                                                               

        Nº DE REXISTRO                                                                    CAUSA 

1. 2021025576                  NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA   

2. 2021026687                  NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA   

3. 2021026608                  NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA   

4. 2021026582                  NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA   

5. 2021025948                  NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA   

6. 2021025900                  NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA   

7. 2021027029                  NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA   



 
8. 2021025672                NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA 

9. 2021027380                NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA 

RX 2021/1434437   

10. 2021027371                NON CUMPRE A CONDICIÓN DE CURSAR EDUCACIÓN PRIMARIA 

RX 2021/1432885 

 

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para este programa ENGLISH SUMMER SCHOOL 

e ao non cubrirse a totalidade das prazas ofertadas, se admitirán novas solicitudes por orde de 

entrada no rexistro  xeral do Concello de Santiago ata completar a totalidade das prazas ofertadas. 

 

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2021 



 
 
 

           PROGRAMA “ENGLISH SUMMER SCHOOL” 
 

- PRAZOS DE INSCRICIÓN - 
 
 

O Departamento de Educación do concello de Santiago ten previsto a realización dunha proposta educativa 
para o tempo de verán denominada  “English Summer School”, que se levará a cabo dende o 28 de xuño ao 
30 de xullo de 2021 (ambos os dous inclusive).  
 
Este programa está dirixido a nenos e nenas, empadroados no concello de Santiago de Compostela ou que 
cursen actualmente algún dos cursos de Educación Primaria nun centro educativo de Santiago de 
Compostela, con niveis de inglés diferentes. É unha oportunidade de aprendizaxe que combina as clases de 
inglés con obradoiros lúdicos e actividades deportivas, para aproveitar o tempo de actividade non escolar e 
practicar e mellorar o seu inglés á vez que utilizan este tempo para procurar novas relacións socializadoras. 
 
O programa “English Summer School”, se prevé desenvolver en instalacións do CEIP Pío XII . 
 
CARACTERÍSTICAS  DO PROGRAMA: 
 
Destinatarios: nenas e nenos empadroados no concello de Santiago de Compostela ou que cursen 
actualmente algún dos cursos de Educación Primaria nun centro educativo de Santiago de Compostela. 
 
Datas de realización e modalidades de participación: O programa desenvolverase durante o período 
comprendido entre o 28 de xuño e o 30 de xullo de 2021, (ambos os dous inclusive). 
  
 
As modalidades a escoller polos interesados son: 
 
Opción 1: Todo o mes: do 28 de xuño ao 30 de xullo de 2021. 
 
Opción 2: Primeira quenda: do 28 de xuño ao 16 de xullo de 2021. 
 
Opción 3: Segunda quenda. Do 19 de xullo ao 30 de xullo de 2021. 
 
 
O horario das actividades será de 09:30h a 14:00 horas. 
 
Co obxecto de facilitar a conciliación das familias, haberá un horario de acollida dos usuarios que o necesiten, 
desde as 8:00h ata as 9:30h. Ese mesmo servizo de acollida prestarase desde as 14:00h ata as 15:00h. 
 
NÚMERO DE PRAZAS:  75 prazas, das que 6 reservaranse para nenos e nenas que presenten informe do 
Departamento de Servizos Sociais do Concello de Santiago e terán o carácter de acceso directo ao 
programa. 
 
OBXECTIVO XERAL:  
Con esta alternativa lúdico-educativa preténdese fomentar o estudo do inglés e mellorar as competencias 
comunicativas dos nenos e nenas nun ambiente que lles resulte atractivo. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
No “English Summer School” traballarase co alumnado valores tan importantes como o respecto aos 
compañeiros e ás normas, a integración social, o traballo en equipo, entre outros. Ademais, fará dos nenos e 
nenas elementos activos da súa propia aprendizaxe. 
 
 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Que os rapaces e rapazas practiquen dun xeito activo a lingua inglesa, adquirindo fluidez e 
potenciando as habilidades de escoita e comprensión. 

• Potenciar a inmersión dos nenos e nenas na lingua inglesa e na cultura anglosaxona e internacional. 
• Crear novas experiencias positivas que esperten a creatividade, imaxinación e os fagan medrar como 

persoas, mediante actividades que os estimulen activamente e promovan a súa faceta artística, social 
e aberta. 

• Crear un recurso para a conciliación, de xeito que poidan contar cun lugar seguro e supervisado onde 
as familias poidan deixar aos seus fillos e fillas. 

• Proporcionar aos rapaces e rapazas un recurso lúdico-educativo para ocupar o  tempo de lecer. 
• Promover a integración social, o traballo en grupo e as habilidades sociais. 
• Inculcar o respecto polos compañeiros e compañeiras, polo medio ambiente, pola saúde e polas 

normas sociais. 
 

 
TIPO DE ACTIVIDADES  
 
No programa combinaranse tres bloques de actividades diarias: clases de inglés, obradoiros e de ocio e 
deportes. 
 
 
 
Secuencia horaria do programa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Concello consciente da actual crise sanitaria cunha repercusión na situación económica das familia decide, 
nesta ocasión e de maneira excepcional, ofertar o programa de “English Summer School” con carácter 
gratuíto para os participantes. 
 
 
 
 

8:00 - 9:30 h. Servizo de acollida 

9:30 - 10:30 h. Primeiro bloque de actividades 

10:30 - 12:00 h. Segundo bloque de actividades 

12:00 - 12:30 h. Merenda 

12:30 - 14:00 h. Terceiro bloque de actividades 

14:00 - 15:00 h. Recollida dos participantes 



 
 
 

 
 
INSCRICIÓN DOS USUARIOS NO PROGRAMA 
 

 Abrirase un prazo de inscrición entre os días 8 e 16 de xuño de 2021 (ambos os dous inclusive). 
 

As solicitudes presentaranse segundo o modelo normalizado ben por medios electrónicos ou de 
xeito presencial, solicitando cita previa, no Rexistro xeral do Concello de Santiago (Rúa 
Presidente Salvador Allende 4, Galeras) ou mediante calquera das formas previstas no artigo 
16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. 
 
Para solicitar cita previa no Rexistro Xeral do Concello de Santiago poden chamar ao teléfono 
881 505 107 ou a través da páxina web: https://citaprevia.santiagodecompostela.gal/  
Se presenta a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Santiago ( 
https://sede.santiagodecompostela.gal/ ) escolla o trámite “Inscrición no programa English 
Summer School” dentro do catálogo de trámites dispoñible. 
 

 
 No caso de existir máis demanda que prazas ofertadas realizarase un sorteo público, que 

consistirá na introdución de tantas bolas nun bombo como solicitantes (agás os nenos e nenas 
con informe de Servizos Sociais). Elaborarase unha listaxe numerada atribuíndo a cada 
solicitante un número nese listado.  
Sacarase unha bola ao azar quedando automaticamente inscritos o número extraído e os 
sucesivos da listaxe ata completar o número total de prazas. O resto pasará a formar parte dunha 
listaxe de agarda. 
O sorteo, de ter que realizarse, será anunciado na páxina web do concello. O sorteo é público. 
As prazas destinadas aos participantes con informe do Departamento de Servizos Sociais terán o 
carácter de acceso directo ao programa. 

 
• Os solicitantes deberán estar empadroados no concello de Santiago (que se comprobará de oficio 

polo concello de Santiago), ou estar matriculados nun centro educativo do municipio de Santiago 
(neste caso deberán achegar certificación expedida polo centro onde estuda, indicando nome e 
apelidos do neno/a matriculado e curso). 

 
• Será motivo de exclusión non cumprir os requisitos do programa, non entregar a documentación 

solicitada ou non estar empadroado en Santiago ou escolarizado nun centro educativo do 
municipio de Santiago. 

 
• Documentación a presentar:  

 
 Solicitude de inscrición. 
 Certificado do centro educativo no que está matriculado o/a neno/a no caso de non estar 

empadroado no concello de Santiago e Compostela. 
 Fotocopia cartilla sanitaria ou da compañía aseguradora. 
 Informe do Departamento de Servizos Sociais (se é o caso). 

 
Máis información: 
Departamento de Educación  
Edificio CERSIA 
Rúa do Alcalde Raimundo López Pol, s/n-San Lázaro 
Tfnos.: 981 554 400/401 
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal; www.santiagodecompostela.gal  

https://citaprevia.santiagodecompostela.gal/
https://sede.santiagodecompostela.gal/
mailto:dptoeducacion@santiagodecompostela.gal


As modalidades a escoller polos interesados son:

Opción 1
Todo o mes: do 28 de xuño ao 30 de xullo de 2021.

Opción 2
 Primeira quenda: do 28 de xuño ao 16 de xullo de 2021.

Opción 3
Segunda quenda. Do 19 de xullo ao 30 de xullo de 2021.

NÚMERO DE PRAZAS
75 prazas, das que 6 reservaranse para nenos e nenas que presenten informe do Departamento
de Servizos Sociais do Concello de Santiago e terán o carácter de acceso directo ao programa.

Ábrese un prazo de inscrición entre os días   8 e 16 de xuño de 2021 (ambos os dous inclusive)

No caso de existir máis demanda que prazas ofertadas realizarase un sorteo público, que
consistirá na introdución de tantas bolas nun bombo como solicitantes (agás os nenos e nenas

con informe de Servizos Sociais). 

Elaborarase unha listaxe numerada atribuíndo a cada solicitante un número nese listado.
Sacarase unha bola ao azar quedando automaticamente inscritos o número extraído e os

sucesivos da listaxe ata completar o número total de prazas. 

O resto pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

O sorteo, de ter que realizarse, será anunciado na páxina web do concello. 

O sorteo é público.As prazas destinadas aos participantes con informe do Departamento de
Servizos Sociais terán o carácter de acceso directo ao programa.

Prazo de inscrición: 28 de xuño ao 30 de xullo de 2021 (ambos os dous inclusive).

Lugar de presentación de solicitudes:
Rexistro xeral do concello de Santiago de Compostela (Rúa Presidente Salvador Allende

nº4 baixo) e no Rexistro Auxiliar do CSC do Ensanche.

Máis información:
Teléfono Departamento de Educación: 981 554 400 / 981 554 401

Correo electrónico: dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

ESCOLA MUNICIPAL 

DE VERÁN DE INGLÉS

EnglishSummerSchool
MATRÍCULA



O Departamento de Educación do Concello de Santiago, dentro da súa oferta
formativa para o tempo libre e de lecer dos escolares de Santiago, organiza
esta proposta educativa na que se combinan obradoiros de contido diverso e
actividades de utilización didáctica da cidade en lingua Inglesa. 

A execución desta experiencia de aprendizaxe do inglés encoméndase a unha
empresa do sector coa que o concello de Santiago acordará o

desenvolvemento da proposta e que se fará cargo:
 

Da impartición das clases e dos obradoiros.
 Da preparación das actividades para as clases e os obradoiros.

Da organización dos grupos por niveis de coñecemento de inglés.

1. Mantemento da distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros
sempre e cando sexa posible.

2. Uso da máscara obrigatoria  para todos/as os usuarios e usuarias do
campamento. Como parte da hixiene respiratoria e como medida de
prevención, considérase o uso das máscara para evitar a diseminación da
infección cando existe unha maior proximidade entre as persoas e non é
posible, manter unha distancia de seguridade interpersoal.

3. Hixiene de mans. Medida importante polo papel das mans na
transmisión do virus desde as superficies. Realizarase con agua e xabón ou
ben con solucións hidroalcóholicas, que estarán dispoñibles en distintos
puntos das instalacións empregadas.

4. Toma de temperatura corporal obrigatoria de todos/as os/as
participantes á entrada do recinto, asegurando así que en usuarios/as e
traballadores non existan décimas de febre, un dos síntomas máis comúns
asociados a esta doenza.

5. Limpeza, desinfección e ventilación diaria. O material das aulas será
desinfectado despois de cada clase. 

6. Redución do número de contactos. Grupos reducidos e limitado o
número de participantes.

Calquera alumna ou alumno que presente síntomas compatibles co
COVID-19 ou teña sospeita de infección por enfermidade, non debe
acudir ao campamento baixo ningunha circunstancia. Ademais, está
obrigado a informar no caso de ter contacto con algunha persoa infectada.

DESENVOLVEMENTO DA ESCOLA: 3 BLOCOS
O primeiro realizarase a primeira hora da mañá e consistirá nunha clase de inglés onde o enfoque
principal vai ser que os nenos e nenas adquiran fluidez e soltura á hora de falar e o/a profesor/a poda
traballar as estruturas gramaticais e a pronunciación. Será un reforzo de todo o impartido ao longo do
curso escolar, pero de xeito moi ameno e dinámico.
A segunda parte comprenderá obradoiros onde cada grupo realizará actividades distintas e adaptadas ao
seu nivel.
A terceira parte da mañá atenderá un conxunto de actividades do tipo de saídas, itinerarios, xogos,
manualidades e contacontos que o Departamento de Educación desenvolve no seu programa xeral de
actividades.

A escola de verán de inglés é unha
proposta educativa que terá lugar entre
os días 28 de xuño e o 30 de xullo. O
horario de actividades será de 09:30h a
14:00h, no CEIP PIO XII (Rúa Poza de
Bar s/n). Co obxecto de facilitar a
conciliación das familias, haberá un

horario de acollida dos usuarios que o
necesiten, desde as 8:00h ata as 9:30h.
Ese mesmo servizo de acollida
prestarase desde as 14:00h ata as
15:00h.

Este programa está dirixido a nenos e nenas empadroados no concello de
Santiago de Compostela ou que cursen actualmente algún dos cursos de
Educación Primaria nun centro educativo de Santiago de Compostela. Esta
oportunidade de aprendizaxe combina as clases de inglés con obradoiros
lúdicos e actividades de ocio e deporte, para aproveitar o tempo da actividade
non escolar e practicar e mellorar o seu inglés, procurando novas relacións
socializadoras.

ORGANIZACIÓN

PROFESORADO
As clases serán impartidas por profesorado cualificado bilingüe. Todo o
profesorado conta con formación pedagóxica específica na aprendizaxe de
linguas e no desenvolvemento de actividades de dinamización educativa. 
Ademais haberá servicio de atención ás familias dende as 8:00h ata as 15:00h,
que estará a disposición das mesmas para calquera dúbida que poida xurdir,
así como para xestionar os servizos de acollida, madrugadores e saída dos/as
participantes.

As clases serán impartidas por un equipo de
profesores que terán unha ampla experiencia na
docencia a nenas e nenos de todas as idades e
na organización e supervisión de actividades de
tipo lúdico e animación.

Trátase de potenciar na nena ou neno unha
aprendizaxe non so memorística, senón natural,
do mesmo xeito que se aprende unha lingua
materna. Así, os coñecementos adquiridos
empréganse dun xeito moito máis natural e
fluído, e permanecen por máis tempo na
memoria.

CLASES DE INGLÉS

Os obradoiros serán impartidos integramente en
inglés ao igual que as clases, actividades e saídas ou
itinerarios. 
Contarase, entre outros, cos seguintes obradoiros:
Creación literaria e recomendacións de materiais de
aprendizaxe da lingua inglesa, cancións/música, Teen

Life, Magazine, Role Plays, artes plásticas, cociña
elemental, language games, English Workshops,

actividades deportivas e xogos, ximcanas. 
Dependendo das características dos grupos e das
idades dos/das participantes, poderanse producir
cambios. 

OBRADOIROS
Despois de media hora de descanso para
merendar, os rapaces terán de 12:30 a 14:00h
tempo para realizar actividades deportivas e de
ocio, impartidas tamén en inglés.
Realizaranse actividades ao aire libre tales como
busca do tesouro, xogos tradicionais, e faremos
visitas a lugares de interese da nosa cidade,
como poden ser o parque de bombeiros, a
praza de abastos, servizos do concello de
Santiago, rede museística ou calquera outro
centro de interese que o Departamento de
Educación considere.

OCIO E DEPORTES

MATERIAIS
Farase entrega ao alumnado dunha tarxeta identificativa. Poderán traer unha
mochila para levar merenda, gorra e auga; ademáis de gardar toda a
información e actividades que vaian facendo.
Apostarase polo traballo con materiais reciclados que se lles pedirá aos
nenos que traian da casa.

PROTOCOLO COVID-19



Páxina 1 

MODELO 
ED008 
EDUCACIÓN 

Datos das persoas responsables legais (nai / titora ou responsable legal) 
Nome e apelidos DNI-NIF/NIE 

Profesión Horario laboral 

Nº Seguridade Social Mutua ou Aseguradora 

Domicilio/Rúa   Número   Escaleira Andar   Porta 

Código postal   Municipio Provincia 

Teléfonos de contacto Domicilio Traballo Móbil 

Correo electrónico 

Nome e apelidos DNI-NIF/NIE 

Profesión Horario laboral 

Nº Seguridade Social Mutua ou Aseguradora 

Domicilio/Rúa   Número   Escaleira Andar   Porta 

Código postal   Municipio Provincia 

Teléfonos de contacto Domicilio Traballo Móbil 

Correo electrónico 

Ficha médica 

SI NON 
¿Toma algún medicamento? ☐ ☐ Cal:

¿Toma medicación ao longo da actividade? ☐ ☐ Indicar dose:

¿Ten alerxias? ☐ ☐ ¿Cales?

¿Asma? ☐ ☐ Observacións:

¿Maréase con frecuencia? ☐ ☐ ¿Vomita con frecuencia? ☐ Si ☐ Non

¿Padece hemorraxias a miúdo? ☐ ☐

¿Ten convulsións? ☐ ☐ Ten algún réxime alimenticio ☐ Si ☐ Non

¿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: 

INSCRICIÓN NO PROGRAMA ENGLISH SUMMER SCHOOL 

Datos do/a neno/a solicitante
Nome e apelidos Data de nacemento 

Idade Nacionalidade Sexo 

Domicilio/Rúa Número Escaleira Andar Porta 

Código postal Localidade Municipio 

Colexio no que estuda Curso 

Correo electrónico 
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MODELO 
ED008 
EDUCACIÓN 

Lugar de realización da actividade, horario e modalidades 
☐ CEIP Pío XII ou Centro habilitado Datas: Do 28 de xuño ao 30 de xullo Horario: 9:30 ás 14:00 

Modalidade do Horario do Servizo de acollida 
*Haberá un horario de acollida dos usuarios que o necesiten, desde as 8:00 ata as 9:30, e das 14:00 ata as 15:00

☐ Todo o mes: do 28 de xuño ao 30 de xullo

☐ Primeira quenda: do 28 de xuño ao 16 de xullo

☐ Segunda quenda: do 19 de xullo ao 30 de xullo

Data da solicitude,               Sinatura 

Documentación 
A achegar polo interesado: 
☐ Fotocopia do documento que acredite a identidade do pai, nai ou representante legal.
☐ Acreditación da representación, se procede (marcar no Anexo 1 os documentos achegados)
☐ Certificado do centro educativo no que está matriculado o neno/a no caso de non estar empadroado no concello de Santiago
de Compostela.
☐ Fotocopia cartilla sanitaria ou da compañía aseguradora.
☐ Informe de Servizos Sociais (se é o caso).

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello de Santiago de Compostela realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de xestionar o procedemento derivado dela. 
A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo necesario para resolver 
o expediente e as responsabilidades derivadas. As persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras administracións públicas con competencias 
na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable 
do tratamento e consultar información adicional en www.santiagodecompostela.gal

http://www.santiagodecompostela.gal/
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MODELO 
ED008 
EDUCACIÓN 

ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REPRESENTACIÓN 

 En todos os casos é preciso achegar o DNI-NIF/NIE da persoa representada e da representante 

Para a representación de persoas físicas maiores de idade (sinale o que corresponda) 

☐ Poder notarial
☐ Apoderamento outorgado mediante comparecencia
☐ Outros documentos legais de representación maiores de idade

Para a representación de persoas xurídicas que carezan de capacidade para actuar 

☐ Resolución xudicial

Para a representación de persoas xurídicas (sinale o que corresponda) 

☐ Escritura pública
☐ Poder notarial

Para a representación de herdanzas xacentes, comunidades de bens ou outras entidades sen 
personalidade xurídica (sinale o que corresponda) 

☐ Escritura pública
☐ Poder notarial

En caso de representación de persoas menores de idade (sinale o que corresponda) 

☐ Libro de familia
☐ Resolución xudicial ou administrativa
☐ Outros documentos legais de representación
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