
 
 

 
 

CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2020 
 

- Os campamentos urbanos de verán forman parte do programa municipal de conciliación da 
vida laboral, familiar e persoal no período de vacacións escolares de verán 2020. Nestos 
campamentos faranse actividades lúdico - deportivas e culturais e están dirixidas ao alumnado que no 
curso escolar 2019-2020 realizou 4º,5º e 6º de E.Infantil, 1º,2º,3º,4º,5º e 6º de E. Primaria e 1º da ESO.  
 
IMPORTANTE: Dadas as circunstancias actuais provocadas pola pandemia do COVID–19 
recomendamos que soliciten praza só as familias que realmente teñan problemas para conciliar 
a súa vida laboral e familiar e que non soliciten praza para os/as nenos/as que teñan patoloxías 
previas que poidan agravar o coronavirus tales como, afecciones crónicas como enfermidade 
cardíaca, retraso no desenvolvemento, compromiso inmunitario, postranplante... ou síntomas 
asociados á infección polo coronavirus como, asintomático, síntomas respiratorios, 
gastrointestinales, neurológicos ou circulatorios entre outros. 
 
Tanto a posta en marcha destos campamentos como as súas condicións estarán condicionadas 
polas Ordes estabrecidas pola autoridade competente en cada momento debido á pandemia do 
COVID-19, polo que pode haber variacións alleas a nosa vontade e que comunicaremos de ser o 
caso ás familias solicitantes. 
 
O Concello de Cambre pondrá en marcha as medidas de seguridade e hixiene recomendadas e 
obrigadas pola autoridade competente no desenvolvemento dos campamentos urbanos de 
verán. Tendo isto en conta, os participantes de máis de 6 anos terán a obriga de levar mascarilla 
ao campamento cada día para tela posta durante todo horario que acuda ao mesmo e os de 3 a 5, 
anos ainda que sexa o seu uso voluntario, o Concello de Cambre proporcionaralles a mascarilla 
para que a usen igualmente no campamento. En calquera caso, informarase antes do comezo da 
posta en marcha do campamento das medidas que terán que tomar os participantes segundo o 
protocolo establecido ao efecto. 
 
- Condicións dos campamentos urbanos de verán 2020: 
 
Datas: de luns a venres (agás festivos) nas seguintes quendas: 
1ª quenda: do 13 ao 24 de xullo. 
2ª quenda: do 27 de xullo ao 7 de agosto . 
3ª quenda: do 10 ao 21 de agosto  (agás o 17 de agosto que é festivo local). 
4ª quenda: do 24 ao 31 de agosto. 
Un/unha mesmo/a participante poderá solicitar como mínimo unha quenda e como máximo tres (terá 
que solicitar a autorización expresa se solicita as catro quendas). 
 
Lugar de realización:  

 
ALUMNADO DO CURSO ESCOLAR 2019-

2020 
LUGAR DE REALIZACIÓN DO 
CAMPAMENTO PREFERENTE 

CEIP Plurilingüe Graxal  
CEIP Portofaro 

- Na Casa da Cultura Villa Concepción 
(preferiblemente E.Infantil, 1º e 2º de E. 
Primaria) 
- No CEIP Graxal (preferiblemente 3º a 6º de 
E. Primaria e 1º da ESO) 

E.E.I. San Bartolomeu Pravio 
CEIP Wenceslao Fdez. Flórez 
CEIP Gonzalo Torrente ballester 
CEIP Emilio González López 

No CEIP Emilio González López 
(2º ciclo E.Infantil, toda E. Primaria e 1º da 
ESO) 

Farase un reparto equitativo do alumnado solicitante entre os centros en función da demanda. 
A realización dos campamentos nestes centros está supeditada á autorización do seu uso por parte da 
administración competente. 

 



 
 
 
 

 
 

Número minimo e máximo de prazas: 
 
O número mínimo de prazas (con solicitudes de persoas empadroadas en Cambre) por cada centro 
para as actividades é de 18, para o Mañanceiro, almorzo e transporte é de 8 e para a comida 25 
(común a todos os centros).  
O número máximo de prazas por centro é de 36 para todos os servizos por centro. 
 
Deberá haber ese número mínimo de solicitudes para prestar cada servizo. Se nun determinado centro 
non hai o número mínimo de solicitudes para facer as actividades, poderase facer unha nova 
distribución entre os tres centros para que si se fagan ou ben reunilos a todos en dous ou nun. 
 
Se non houbera o mínimo de solicitudes para o servizo de comida, as actividades rematarían ás 14:30 
horas e o bus sairía ás 14:30 horas do colexio.  

Do total entre os tres centros do nº de prazas máximas por quenda, 8 están reservadas ao alumnado 
do “Obradoiro lúdico - cultural para menores” de Servicios Sociais de forma gratuíta. Un/unha mesmo/a 
alumno/a do “Obradoiro lúdico-cultural para menores” só poderá solicitar unha quenda, nestas 
condicións. As que non sexan solicitadas por eles/elas, quedarán dispoñibles para o resto de alumnado. 
 
Os servizos de Mañanceiro (con/sen almorzo), comida e transporte son opcionais. 
 
Modalidades e esquema horario:  
 
Nº HORARIO MODALIDADE 
1 7:30-13:30h Mañanceiro (con/sen almorzo) e actividades (sen bus). 

2 7:30-14:30h 
Mañanceiro (con/sen almorzo) ,  actividades e gardería 
(sen comida), (sen bus). 

3 7:30-16:30h 
Mañanceiro (con/sen almorzo),  actividades e comida 
(sen bus de ida e con bus de volta). 

4 9:30-13:30h Só actividades (con bus de ida e sen bus de volta). 

5 9:30-14:30h 
Actividades e gardería (sen comida), (con bus de ida e 
sen bus de volta). 

6 9:30-16:30h Actividades e comida (con bus de ida e de volta). 
 
Prezos segundo modalidade: 
 

Nº 
MODALID
ADE 

1ª QUENDA 
do 13 ao 24 de xullo 

(10 días) 

2ª QUENDA 
do 27 de xullo ao 7 de 

agosto 
(10 días) 

3ª QUENDA 
do 10 ao 21 de agosto, agás 
o 17 de agosto festivo local 

(9 días) 

4ª  QUENDA 
do 24 ao 31 de agosto 

(6 días) 

1 60 euros 60 euros 54 euros 36 euros 

2 70 euros 70 euros 63 euros 42 euros 

3 
90 euros + 40 euros(comida)= 
130 euros 

90 euros + 40 
euros(comida)= 130 euros 

81 euros + 36 euros(comida)= 
117 euros 

54 euros + 24 
euros(comida)= 78 euros 

4 40 euros 40 euros 36 euros 24 euros 
5 50 euros 50 euros 45 euros 30 euros 

6 
70 euros + 40 euros(comida)= 
110 euros 

70 euros + 40 
euros(comida)= 110 euros 

63 euros + 36 euros(comida)= 
99 euros 

42 euros + 24 
euros(comida)= 66 euros 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 Servizo de transporte: os horarios e as paradas serán os seguintes: 
 
Bus para o campamento que se vai celebrar no CEIP Graxal e na Casa da Cultura Villa Concepción: 
 

PARADA HORARIO IDA HORARIO VOLTA 

Urb. A Barcala 9:10 16:45 

CEIP Portofaro 9:15 16:40 

CEIP Graxal 9:20 16:35 

Villa Concepción 9:25 16:30 

 
Bus para o campamento que se vai celebrar no CEIP Emilio González López: 
 

PARADA HORARIO 
IDA 

HORARIO VOLTA 

CEIP Gonzalo 
Torrente Ballester 

9:05 16:50 

CEIP Wenceslao 
Fernández Flórez 

9:10 16:45 

E.E.I. San 
Bartolomeu (Pravio) 

9:15 16:40 

CEIP Emilio 
González López 

9:25 16:30 

 Estes horarios e paradas poden variar en función das solicitudes recibidas. 
 
Prazo inscrición: do 10 ao 26 de xuño de 2020. Presentar o formulario de solicitude (dispoñible 
na páxina web municipal) e resto de documentación necesaria preferiblemente pola sede 
electrónica do Concello de Cambre ou de forma presencial exclusivamente no rexistro municipal 
do Temple en horario de 9 a 14 horas con cita previa que deberán solicitar a través da sede 
electrónica da páxina web municipal ou enviando un correo a cambre@cambre.org ou chamando 
ao teléfono 981 613 128. 
 
Fóra deste prazo pódese solicitar en calquera momento se hai prazas baleiras. 
 
Selección: Selección preferente en función do nivel da renda per cápita da unidade familiar e en caso 
de empate das necesidades de conciliación. 
 
Documentación necesaria a presentar xunto coa solicitude: 
1.- Inscrición: 
- Solicitude de inscrición, segundo modelo normalizado a recoller en calquera dos rexistros de 

entrada do concello de Cambre ou na páxina web municipal.  
- Informe da empresa onde figure que os dous proxenitores, un deles ou o/a proxenitor/a 

en caso de familia monoparental de estar traballando de forma presencial obrigatorio todos 
ou algún día no periodo para o que solicita o campamento ou no momento de facer a solicitude 
se non o sabe cando solicite a praza. No caso de autónomos o último recibo de pago e 
declaración xurada de que ten que traballar de forma presencial obrigatoriamente todos ou 
algún día no período para o que solicita o campamento ou no momento de facer a solicitude se 
non o sabe cando solicite a praza.  

- Documentación acreditativa do núm. de conta bancaria onde se fará o cargo das actividades. 
- Se a familia é monoparental acreditar dita situación documentalmente (sentencia de 

separación ou divorcio, xustificante de viuvez ou outras situacións... ).  
- Libro de familia. 



-  
 
 

-  
 
- Autorización para comprobar o nivel de renda 2018 da unidade familiar que se poderá 

recoller en calquera dos rexistros de entrada do Concello de Cambre ou na páxina web 
municipal. 

- Para acreditar aqueles supostos nos que concorran circunstancias que modificaran a 
situación familiar existente no ano 2020, deberá aportarse a seguinte documentación: 
- En caso de separación ou divorcio: certificado de vida laboral positivo ou negativo, 
achegando fotocopia das nóminas da empresa liquidadas no exercicio 2020 que aparezan na 
vida laboral, ou certificado de empresa oficial onde conste o período de traballo e importes 
percibidos nese período.  
- En caso de desemprego:  

 Demandante de emprego con prestación: certificado de prestacións do SEPE no que se 
indiquen as prestacións que se perciben actualmente e os períodos correspondentes e/ou 
segundo proceda, certificado de haberes dos meses nos que se traballara. 

 Demandante de emprego sen prestación: certificado do SEPE e certificado de vida laboral. 
-   No caso de ERTE: documentación que acredite a situación e na que se reflicten os ingresos 
percibidos nese periodo e resto de ingresos percibidos fóra dese periodo no ano 2020 ata a data 
de presentación da solicitude. 
- No caso de viuvez, xustificante da pensión de viuvez e/ou certificado de vida laboral positivo 
ou negativo, achegando fotocopia das nóminas da empresa liquidadas no exercicio 2020 que 
aparezan na vida laboral ou certificado de empresa oficial.  
 

2.- Se solicita reduccións (só empadroados en Cambre): 
Documentación xustificativa para aplicar a reducción que solicita, para as actividades:  
- Título de Familia Numerosa (para o desconto do 50%). 

 - Carné Xove (para o desconto do 20%). 
 - Carné da Omix (para o desconto do 20%). 

- Copia da tarxeta do paro actualizada, cando ambos proxenitores  ou titor do participante o 
acrediten (para o desconto do 30%). 
- Informe Servizos Sociais (para o desconto do 100%). 
- Desconto 2º irmán: o primeiro paga o 100% e o segundo o 50%. 

 
As reduccións para o servizo da comida son en función do nivel de renda per cápita da unidade 
familiar: un 70% (se é inferior ou igual ao IPREM 6.454,03 euros 12 pagas; 7.519,59 euros 14 pagas) e 
un 40% (se está entre os 6.454,04 euros 12 pagas; 7.519,60 euros 14 pagas e 7.744,84 euros 12 
pagas; 9.023,51 euros 14 pagas) e 100% informe dos Servicios Sociais de Cambre. 
 
Importante: Se algunha desta documentación xa a presentaron ao solicitar os “Obradoiros e xogos do 
Entroido 2020” non fará falta que a volvan a presentar salvo a solicitude de inscrición e a autorización 
da comprobación do nivel de renda 2018, que si as teñen que presentar. 
 
De non presentar a documentación solicitada, non se valorará a solicitude co resto de solicitudes 
presentadas no prazo e pasará a estar a continuación do último valorado e por orde de rexistro de 
entrada no caso de haber máis na mesma situación. 

 
As solicitudes presentadas fóra do prazo de inscrición pasarán a continuación da última valorada e 
por orde de rexistro de entrada. Se hai prazas baleiras terá praza, e se non hai prazas baleiras pasará á 
lista de espera a continuación da última solicitude presentada. 
 
Listado admitidos: 
Unha vez rematado o prazo de inscrición e a partir do 7 de xullo deberase chamar ao teléfono de 
Educación no 981 613 291 ou mirar na páxina web municipal. 
 
As baixas ou cambio de modalidade  
As baixas e o cambio de modalidade elixida solicitaranse por escrito en calquera dos rexistros 
municipais, a través da sede electrónica da web municipal de Cambre ou na dirección de correo 
electrónico “educacion@cambre.org” ata ás 23:59 horas do día 8 de xullo de 2020. Logo desta data non 
poderase dar de baixa ou cambiar a modalidade, salvo causas imprevistas e xustificadas.  



 
 

 
 
 
 
 
 

PARA MÁIS INFORMACIÓN CHAMAR AO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DO CONCELLO DE  
CAMBRE 981 613 291 OU ENVIAR CORREO A:  educacion@cambre.org 

 
 
 

SUBVENCIONAN: 
 

    
 
 

Operación cofinanciada pola Secretaría Xeral da Igualdade e  
polo Fondo Social Europeo de Galicia 2014-2020  


