
 

 

servizo. Antes de ditarse a dita resolución, daráselle audiencia á persoa 
interesada, para que, no prazo de quince días, formule alegacións e presente as 
probas que estime oportunas. 
- A denegación  da solicitude procederá por algunha das seguintes causas: 
1. Non cumprir os requisitos esixidos. 
2. Non aceptar as condicións do servizo municipal. 
3. Calquera outra causa debidamente motivada 
 
DEREITOS E OBRIGAS 
 
Dereitos 
As persoas beneficiarias terán os seguintes dereitos: 
1. A acceder ao servizo segundo os requisitos e condicións establecidos e a 

recibir información deste. 
2. Á confidencialidade dos seus datos persoais. 
3. A recibir un trato respectuoso por parte do persoal que atende o servizo. 
4. A obter información puntual das modificacións que puidesen producirse na 

prestación do servizo. 
5. A presentar suxestións, queixas e reclamacións. 
 
Obrigas 
As persoas beneficiarias terán as seguintes obrigas: 
1. Cumprir coas normas de prestación do servizo. 
2. Cumprir coas condicións pactadas para a prestación do servizo. 
3. Cumprir co horario de recollida das e dos menores para que non pasen nas 
aulas máis tempo do debido. A impuntualidade reiterada na recollida será obxecto 
de baixa no período solicitado, e non se reintegrará o importe de inscrición. 
4. A asistencia será obrigatoria, salvo enfermidade. As nenas/os que acumulen 
cinco faltas de asistencia seguidas ou oito non seguidas, sen achegar xustificante 
médico, causarán baixa no período solicitado, e non se reintegrará o importe de 
inscrición. 
5. Entregar o xustificante do pagamento na aula o primeiro día de asistencia, non 
se permitirá o acceso da/o menor ás instalacións ata a súa presentación. 
6. Non traer ás/aos menores con malestar ou febre para evitar contaxios de 
enfermidade. 
7. Comunicar a baixa cando proceda. 
8. Observar unha conduta de colaboración co persoal que preste o servizo. 
9. Facilitar os datos necesarios para a concesión e prestación do servizo e manter 
actualizados estes. 
10. Informar de calquera modificación da súa situación persoal que implique unha 
variación nas circunstancias tidas en conta para a prestación do servizo ou que 
dificulte ou imposibilite a prestación deste. 
11.Responder civilmente con carácter subsidiario polos posibles danos 
ocasionados polas/os usuarios  
12. Facer un bo uso do servizo municipal. 
  

PROGRAMA APRENDE XOGANDO 
“Aprende xogando” é un programa orientado a favorecer a conciliación nos eidos 
laboral, familiar e persoal, beneficiando tanto ás e aos menores como á unidade 
de convivencia no seu conxunto, apoiando de xeito especial ás mulleres no seu 
proceso de participación sociolaboral. 
 
PERSOAS DESTINATARIAS 
Nenas e nenos empadroadas/os no Concello de Lugo cunha idade comprendida 
entre os 3 e os 12 anos. Teñen que ter cumpridos os 3 anos na data de inscrición, 
e poderán asistir as nenas e nenos que cumpran os 12 anos no ano escolar ata 
finalizar o curso académico (31 de agosto).  
 
MODALIDADE DO SERVIZO, HORARIOS E PERÍODO DE PRESTA CIÓN 
O programa levarase a cabo durante todo o ano. 
No período lectivo, das 16:00 ás 20:30 horas, e nas vacacións escolares tamén en 
horario de mañá, das 9:00 ás 14:00 horas. 
 
As aulas do programa Aprende xogando están situadas en tres locais municipais: 
- Nave de Vías e Obras do parque da Milagrosa 
- Centro de Convivencia “Maruja Mallo” 
- Centro de Convivencia “Uxío Novoneyra” 
 
Cada unha delas ten unha zona de influencia, correspondéndolles ás nenas e 
nenos a aula da zona onde estean empadroadas/os. 
 
Non obstante, e atendendo á demanda existente durante os períodos estivais, 
poderase abrir un centro adicional polo que se poderá modificar a zona de 
influencia establecida con carácter ordinario. 
 
O número máximo de menores participantes dependerá da capacidade de cada 
local e sempre en conformidade coa normativa vixente. Reservaranse cinco 
prazas para posibles urxencias por circunstancias especiais ou de emerxencia 
social. 
 
PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE E CONCESIÓN DO SERVI ZO 
As solicitudes efectuaranse na Casa da Muller nos seguintes períodos en 
concordancia co curso escolar:  
 
- 1º trimestre do curso escolar correspondente ás tardes dos meses de outubro, 
novembro e decembro. O prazo de solicitude terá lugar entre os días hábiles do 1 
ao 6 de setembro.  
 
- 2º trimestre do curso escolar correspondente ás tardes dos meses de xaneiro, 
febreiro e marzo e ás mañás das vacacións de Nadal. O prazo de solicitude terá 
lugar entre días hábiles do 1 ao 7 de decembro. 
 



  
- 3º trimestre do curso escolar correspondente ás tardes dos meses de abril, maio 
e xuño e ás mañás das vacacións de Semana Santa. O prazo de solicitude terá 
lugar entre días hábiles do 1 ao 6 de marzo . 
 
- 4º trimestre do curso escolar correspondente ás tardes dos meses de xullo, 
agosto e setembro e ás mañas das vacacións de verán, correspondentes á última 
semana de xuño, meses de xullo e agosto e primeira semana de setembro. O 
prazo de solicitude terá lugar entre días hábiles do  1 ao 6 de xuño . 
Neste trimestre admítese a solicitude por meses independentes (en lugar do 
trimestre completo), co fin de adaptarse ás vacacións estivais das/dos 
proxenitoras/es e/ou representantes legais. 
 
Documentación que hai que achegar con carácter obri gatorio: 
- Fotocopia do DNI/NIE/PASAPORTE da nai/pai ou das persoas que representen 
legalmente a nena ou neno, que asine a solicitude. 
- Fotocopia cotexada do libro de familia ou documentos equivalentes. 
- Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a menor e/ou certificado médico ou informe de 
calquera dato médico de relevancia para a prestación do servizo. 
 
Documentación que hai que presentar, segundo proced a, para xustificar as 
prioridades no acceso: 
− Vítima de violencia de xénero: acreditará tal circunstancia coa orde de 
protección ás vítimas, sentenza na que se declare esta circunstancia ou calquera 
documento que legalmente lle atribúa tal condición. 
− Xustificación de familia monomarental ou monoparental. 
− Xustificación de ter persoas dependentes ao seu cargo. 
− Xustificación de traballo da nai e/ou pai ou das persoas que representen 
legalmente á nena ou neno, expedida pola empresa indicando o horario e 
debidamente asinada e selada, e no caso de traballar como autónoma/o o último 
recibo de autónomos. 
− Xustificación de formación da nai e/ou pai ou das persoas que representen 
legalmente á nena ou neno, expedido polo centro de formación con indicación do 
horario. 
 
Prioridades no acceso 
No caso de que o número de solicitudes presentadas fose superior ao das prazas 
ofertadas, aplicaranse as seguintes prioridades no acceso pola seguinte orde: 
 
- As fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero. 
- As fillas e fillos de familias monomarentais e monoparentais. 
- As fillas e fillos de nais ou pais con persoas dependentes ao seu cargo. 
- As fillas e fillos de nais e/ou pais que traballan ou que estean a formarse. 
 
No suposto de que trala aplicación dos criterios anteriormente sinalados o número 
de solicitudes formuladas continuara sendo superior ao de prazas ofertadas e 
existira un empate nas condicións que determinan a prioridade de acceso, 

realizarase un sorteo para a determinación da letra alfabética correpondente ao 
primeiro apelido dos solicitantes afectados e que determinará a orde de inclusión 
ata cubrir as prazas ofertadas. 
 
Este sorteo realizarse anualmente na Casa da Muller ás 9 horas do primeiro día 
de inicio do prazo de presentación de solicitudes correspondentes ao primeiro 
trimestre do curso escolar de conformidade ao sinalado no punto número 5, e será 
obxeto de publicación na páxina web do Concello. 
 
Concesión 
No prazo dos tres días hábiles seguintes ao da finalización da presentación de 
solicitudes, a persoa responsable do programa “Aprende xogando” realizará a 
baremación das solicitudes presentadas e a conseguinte lista provisional de 
admitidas/os e reservas que será obxecto de exposición pública nas dependencias 
da Casa da Muller e en cada un dos locais municipais onde se desenvolva o 
programa.  
 
RÉXIME DE TARIFAS 
O pagamento efectuarase exclusivamente unha vez confirmada a admisión da/o 
menor na listaxe definitiva de admitidas/os no programa. 
 
A ordenanza municipal núm. 403 reguladora dos prezos públicos “prestación de 
servizos nas instalacións culturais” establece: 
  
- Na epígrafe tres do artigo 3º establécese a contía pola participación que é de 
1,03 €/xornada. 
 
- No artigo 5º, Exencións e bonificacións , en relación coas actividades 
destinadas a nenos/as encadradas dentro das ociotecas, quedarán exentos do 
pagamento do prezo público as/os terceiras/os fillas/os pertencentes á mesma 
unidade de convivencia, e establécese unha bonificación do 50% da cota para 
as/os segundas/os fillas/os, tras xustificación e sempre e cando os ingresos da 
unidade familiar ou de convivencia non superen dúas veces o IPREM. 
 
- No artigo 6º parágrafo segundo do punto 3: “A renuncia á praza na actividade 
desenvolvida dentro do programa “Aprende xogando” realizada polos interesados 
ben antes do comezo ou durante o mes de duración desta, non producirá 
devolución do importe do prezo público ingresado”. 
 
CAUSAS DE BAIXA OU DENEGACIÓN 
- Baixa por solicitude da persoa interesada: a solicitude de baixa no servizo 
presentarase na Casa da Muller, e seralle comunicada á empresa adxudicataria 
do servizo. 
- Baixas de oficio: se do seguimento da prestación se producisen modificacións 
básicas nas circunstancias que motivaron a súa concesión, con anterioridade á 
finalización do período para o que foi concedido, acordarase a baixa definitiva no  


