
PREINSCRICIÓN  CAMPAMENTO DE VERÁN 2013 
 
DATOS DA/O ALUMNA/O PARTICIPANTE:  
 
NOME E APELIDOS____________________________________________________________________ 
 
IDADE:__________CENTRO EDUCATIVO DE PARTICIPACIÓN: ______________________________________________  
 
DOMICILIO: ____________________________________________________  C/ Nº :                     PISO: ______________  
 
LOCALIDADE: ___________________________  PROVINCIA:  CP: __________________________  
 
NOME DO PAI OU TITOR LEGAL:                                                            TELÉFONO: ______________________________  
 
NOMBRE DA NAI OU TITORA LEGAL:                                                    TELÉFONO: ______________________________  

               
             CORREO ELECTRÓNICO:  

   
INDIQUE O MES OU MESES DE PARTICIPACIÓN CUN (X) NO CADRO SOMBREADO: 

  
 
TAXAS: 
 

Renda per cápita mensual 
 

Taxa mensual  campamento de verán 

 Inferior a 120,20€ 30€ 

De 120,21€ á 180,30€ 45€ 

De 180,31 á 240,40€ 60€ 

De 240,41€ a 330,56€ 75€ 

Mais de 330,57€ 90€ 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 
- fotocopia da declaración da renda exercicio 2012 da unidade familiar, de non estar 

obrigado a facer a declaración, certificado da axencia tributaria de estar exento. 
- fotocopia da tarxeta sanitaria do participante 
- fotocopia do libro de familia 
- familias monoparentais, documento que o acredite. 
 
Nos meses de xuño e setembro o importe a abonar  será igual a metade da taxa 

correspondente por mes enteiro. 
 

As preinscricións serán atendidas por rigorosa orde de entrada no Rexistro Xeral 
do Concello de Silleda, tendo en conta que as prazas son limitadas, unha vez acadado o 
número máximo de participantes abrirase unha lista de agarda. 
 
 
 
Silleda,  a               de                      do  2013                                Sinatura do pai/nai e/ou titor 
 

Só asistirán, na 
quenda 
correspondente, 
en media xornada 

 XUÑO 
 

(25 AO 28 XUÑO) 

 XULLO 
 

(AGÁS O 25 DE XULLO) 

 AGOSTO 
 

(AGÁS O 15  e 19 DE 
AGOSTO) 

 SETEMBRO 
 

(ATA O 11 DE 
SETEMBRO) 

 

 de luns a venres de 9:00 a 
14:00 

 e  de 16:00 a 20:00 

de luns a venres de 9:00 a 
14:00 

e  de 16:00 a 20:00 

de luns a venres de 9:00 a 
14:00 

 e de 16:00 a 20:00 

de luns a venres de 9:00 a 
14:00 

 e de 16:00 a 20:00          



 

A CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN DO CONCELLO DE 

SILLEDA, INFORMA ÁS FAMILIAS QUE SE 

ATOPA ABERTO O PRAZO DE  

PREINSCRICIÓN, DO 2 AO 31 DE MAIO, 

PARA Á PARTICIPACIÓN NO  

CAMPAMENTO DE VERÁN 2013 
 
 
 

1. No Campamento de Verán 2013 todos os 
asistentes,nenas/os entre 3 e 12 anos, gozarán  
de diversas actividades lúdico- educativas 
como: xogos, xincanas, multideporte, 
experimentos, dramatización, piscina, caza de 
tesouros ou pequenas excursións.  

HABERÁ ACTIVIDADES DIRIXIDAS 
EXCLUSIVAMENTE A NENAS/OS ENTRE 9 e 12 

ANOS  
2. O desenvolvemento das 
actividades do Campamento  
realizaranse nas instalacións 
dos: 
CEIP DE SILLEDA 
CEIP BANDEIRA 

3. Para participar deberedes entregar a ficha 
de preinscrición que se achega, xunto coa 
documentación, no Rexistro Xeral do Concello, 
posteriormente persoal municipal porase en 
contacto cos pais/nais para facer efectiva a 
inscrición. 
Ofrécese a posibilidade de contar con beca 
para aquelas familias con algún dos seus 
membros en situación de desemprego. 
 
Para ampliar información ou resolver  dúbidas, 
podes facelo chamando ao teléfono  
986 580 000 

4. O Campamento comezará o 25 de xuño 
e rematará o 11 de setembro. 
O horario e de luns a venres, pola mañá de 
9:00 a 14:00 e pola tarde de 16:00 a 20:00 
 
Se existise interese suficiente,  abrirase 
a posibilidade de asistir en réxime de 
media xornada 
Días festivos: 25 de xullo, 15 e 19 de agosto 


