
CENTROSCENTROS

Centro de Convivencia FINGOI

Centro de Convivencia LAMAS DE PRADO

Centro de Convivencia MARÍA BALTEIRA

Centro de Convivencia MARUJA MALLO

Centro de Convivencia da MILAGROSA

Centro de Convivencia do SAGRADO CORAZÓN

Centro de Convivencia UXÍO NOVONEYRA

CASA DA MULLER

Ronda de Fingoi (entrada por R/ Aviación Española, 22-24)
982 29 74 55 / 6
Fax: 982 29 74 57

R/ Aquilino Iglesia Alvariño, 6 baixo
982 29 74 50 - Fax 982 29 74 51
R/ Díaz Castro, 6   982 29 73 07
R/ Trapero Pardo, 3-5  982 26 54 40

R/ Ángelo Colocci, 19
982 29 74 58

Carril das Hortas, s/n
982 29 75 05

R/ Monte Faro, 10
982 29 74 10

R/ Sagrado Corazón, 27-29
982 29 74 60

R/ Quiroga Ballesteros, 1a 2ª planta
982 29 74 92

Avda. da Coruña, 212 (Parque da Milagrosa)
982 29 74 12

NADAL

2017

NADAL

2017

CENTROS DE CONVIVENCIA
MUNIC IPA IS

Animación Sociocultural

Concello de Lugo
Área de Benestar Social,

Igualdade e Inclusión

Concello de Lugo
Área de Benestar Social,

Igualdade e Inclusión



PERSOAS DESTINATARIAS

PRAZO DE

TRAMITACIÓN

As actividades diríxense a todas as persoas debidamente empadroadas no noso
Concello, se ben algunhas están pensadas especialmente para determinados colectivos.
Resérvase un máximo dun 40% das prazas para persoas con diversidade funcional e outros
colectivos de usuarias e usuarios dos servizos sociais municipais básicos, tras a derivación
da profesional da Área de Benestar Social, Igualdade e Inclusión que corresponda, e sempre
tendo en conta en última instancia o criterio da/o técnica/o deAnimación Sociocultural.

Do 18 ao 20 de decembro de 2017, das 9:00 ás 13:00 horas
(neste último farase tamén a inscrición de María Balteira)..

As solicitudes presentaranse nos centros onde se vaian realizar as actividades,
facilitando as persoas interesadas os seus datos para seren rexistrados informaticamente.

A inscrición farase presentando o DNI/NIF/PASAPORTE ou PERMISO DE CONDUCIR
(orixinal ou fotocopia compulsada) da persoa representante legal da/o menor e da persoa que
aporta a solicitude.

Cada persoa só poderá efectuar solicitudes para unha única unidade familiar.

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde inscrición.

Aparticipación nas “AulasAbertas” seguirá a seguinte orde de prioridade:

1. Persoas empadroadas no Concello de Lugo.
2. Persoas non empadroadas:

a) Derivadas polos servizos sociais do Concello.
b) Outras, sempre e cando queden prazas vacantes.

Unha vez confirmada polo persoal de cada centro a dispoñibilidade de praza, as
persoas que a obteñan deberán cubrir o modelo 603 de autoliquidación (dispoñible nos
centros de convivencia ou na páxina web: www.lugo.gal) e efectuar o ingreso da cota
correspondente como máximo ata o día 21 de decembro de 2017 nas entidades Abanca,
BBVA, La Caixa ou Banco Sabadell (indistintamente), e achegar o xustificante de pagamento
ao centro de convivencia que corresponda, como máximo, ata ese mesmo día (21 de
decembro). De non o facer así, producirase a baixa no proceso de inscrición.

As persoas que superen o número de prazas previstas e non obteñan praza
inicialmente quedarán en lista de agarda.

INSCRICIÓN

nos centros Maruja Mallo
e Milagrosa

CONDICIÓNS XERAISCONDICIÓNS XERAIS

ASISTENCIA

AULAS ABERTAS DE NADAL NOS CENTROS DE CONVIVENCIA
MUNICIPAIS

As e os menores de idade que asistan a actividades nos centros estarán baixo a
responsabilidade exclusiva das súas nais, pais, titoras ou titores, que se encargarán de
transmitirlles as normas de convivencia e de achegalas/os e recollelas/os á hora de comezo e
de remate da actividade de que se trate.

O incumprimento das normas poderá comportar a baixa na actividade.

Espazo dedicado ás nenas e nenos, no que poden participar en actividades diversas:
traballos manuais, saídas ao exterior, xogos, etc.

20

Das 09:30 ás 13:30 horas

Días 22, 26, 27, 28 e 29 de decembro de 2017, e 2, 3, 4 e 5 e xaneiro
de 2018

1,03 €/día

- Nos centros de convivencia de María Balteira e Milagrosa: nenas e nenos de 4 a 11 anos.

- No Centro de Convivencia Maruja Mallo: nenas e nenos de 3 a 10 anos.

Prazas:

Horario:

Duración:

Cota:

Destinatarias/os:


