
Para nenas e nenos 

de 3 a 12 anos 

CENTROS DE CONVIVENCIA: 

FINGOI: 982 297 455 

LAMAS DE PRADO: 982 297 450 

MARÍA BALTEIRA: 982 297 458 

MARUJA MALLO: 982 297 505 

MILAGROSA: 982 297 410 

UXÍO NOVONEYRA: 982 297 492 

 

MAIS INFORMACIÓN  

Nese mesmo prazo presentarán o 

resgardo de pagamento no 

centro no que formularan a 
súa solicitude. 

O listado de admitidos definitiva 

publicarase o 25 de xuño. 

Animación Sociocultural  

 

AULAS ABERTAS 

VERÁN 21 

Concellería de  Benestar Social, 

Inclusión e Persoas Maiores  

Animación Sociocultural 

A) Reservarase praza para:  familias 
monoparentais, vítimas de violencia de 
xénero, persoas derivadas dos Servizos 
sociais, persoas con diversidade 
funcional e outros colectivos dos servizos 
sociais comunitarios, segundo o criterio 
da persoa responsable de animación 
sociocultural e tras a derivación da/o 
profesional da Concellería de Benestar 
Social, Inclusión e Persoas Maiores que 
corresponda. 

B) Unidades de convivencia empadroadas 
no Concello de Lugo. 

   C) Que os ingresos económicos non 
permitan acceder a un programa privado de 

conciliación familiar  

AULAS  ABERTAS VERÁN 21 

INSCRICIÓN  DO 7 AO 11 
XUÑO 

 LISTAS  
ADMITIDOS  

PROVISIONAIS 

18 DE 
XUÑO 

PAGO COTA 
21,22,23 
XUÑO 

LISTAS  
ADMITIDAS  

DEFINITIVAS 

25 DE 
XUÑO 

ADMITIDOS 
Persoas destinatarias 

prioritarias 



*AS AULAS ABERTAS facilitan a 
conciliación familiar durante os 

meses de verán e favorecen a 
integración sociocomunitaria de 

todas as familias. 

Realízanse 
actividades lúdicas, 

xogos cooperativos, de 
psicomotricidade, 
manualidades, etc., e sempre que se 
poida, aproveitaranse os espazos ao 

aire libre da contorna. 

*HORARIO:  

De luns a venres, de 8:30h a 14:30h 

*QUINCENAS: 

-Xullo:       do 1 ao 15 (11 días) 

 do 16 ao 31 (11 días) 

-Agosto:   do 2 ao 13 (10 días) 

 do 16 ao 31 (12 días) 

*ONDE: 

-CENTROS DE CONVIVENCIA DE: 

Fingoi-Lamas de Prado- María Balteira - 
Maruja Mallo- Milagrosa -Uxío Novoneyra 

-NA ZONA RURAL, tamén se levan a 
cabo AULAS ABERTAS. 

 

*PRAZO: do 7 ao 11 de 

xuño, ambos inclusive 

*CÓMO INSCRIBIRSE: 

Tres modalidades a elexir 

*Presencial:  Mediante cita previa co/coa 

animador/a de centro  

*Por correo electrónico: mandando 

documentación a:  

                aulasabertas@lugo.gal 

* Por sede electrónica: www.lugo.gal 

Só se poderá realizar unha inscrición por 
centro nunha ou varias quincenas 

*DOCUMENTACIÓN: 

1) Solicitude  

2)Declaración xurada (Anexo I) 

 

 

Adxudicación 
das prazas: por 

orde de inscrición.  

 

 

 

*Importe da cota: 1,03 euros/día 

(por quincenas. de forma 

íntegra, con independencia 
dos días e horas de asistencia 

efectiva) 

*Bonificación: 50% da cota para 

a/o segunda/o filla/o. A/O 
terceira/o filla/o dunha 

mesma unidade de 

convivencia quedará exenta/o 
do pagamento, previa 

xustificación e sempre e 

cando os ingresos da unidade 
familiar ou de convivencia 

non superen dúas veces o 

IPREM do ano 2021, salvo 
situacións socioeconómicas 

sobrevidas. 

-Listas de admitidos provisionais:   

Sairán publicadas o 18 de xuño 

Ingreso da cota: as persoas que 

obtiveran praza ingresarán os 

días 21, 22 e 23 de  xuño o 

importe da cota, para o que se 
lles facilitará un modelo de 

autoliquidación nos centros 

de convivencia municipais. O 
ingreso poderase efectuar en 

calquera destas entidades 

financeiras: Abanca, BBVA, 
La Caixa, Banco Sabadell e 

Caixa Rural. 
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