
 

 

 

 

BASES “OBRADOIRO DE NADAL: ESTE ANO PIDO IGUALDADE” 

 

 

 

1. OBXECTO: 

 

O obxecto das presentes bases consistirá en establecer as pautas para a selección das persoas 

participantes no “OBRADOIRO DE NADAL: ESTE ANO PIDO IGUALDADE”. 

 

2. PERSOAS DESTINATARIAS: 

 

A poboación destinataria é a infancia escolarizada nada entre 2018 e 2012. 

 

 

3. LUGAR E PERÍODO DE REALIZACIÓN: 

 

Os obradoiros desenvolverase no Multiusos Terra do Queixo, entre os días 26 e 30 de decembro 

de 2022. O horario será de 10 a 14 horas. 

 

4. PRAZAS OFERTADAS: 

 

O Concello de Arzúa oferta 25 prazas nos “OBRADOIRO DE NADAL: ESTE ANO PIDO IGUALDADE” 

para as crianzas que cumpran os requisitos de admisión.  

 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

a) As crianzas participantes no obradoiros serán nados entre 2012 e 2018, ámbolos dous 

incluídos, e deberán estar matriculados en educación Infantil ou Primaria. 

 

7. SAÚDE:  

 

Calquera circunstancia de saúde que poida afectar á/ao menor (alerxias, intolerancias, 

enfermidades crónicas, afeccións de saúde,…) deberase sinalar na solicitude e achegar un 

informe médico sobre a diagnose e as actuacións que debe ter en conta o Monitorado. De non 

achegar o informe médico, entenderase que non existen. 

 

No caso de que a crianza presente temperatura, chamarase á familia e non poderá permanecer 

no obradoiro. 

 

8. AUTORIZACIÓN PARA RECOLLER Á PERSOA USUARIA:  

 

Coa solicitude achegaranse os datos da persoa que está autorizada pola nai ou polo pai para 

recoller á/o menor. De non achegar estes datos, entenderase que soamente poderán recoller 

a/o menor a/s persoa/s solicitante/s. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

No caso de que haxa máis solicitudes que prazas estes serán os criterios de adscrición de praza: 

 

1. O criterio técnico das profesionais do CIM, en situacións especiais. 

2. Terán preferencias as crianzas empadroadas no Concello de Arzúa, frente ás non 

empadroadas. 

3. Dentro das crianzas empadroadas, terán preferencia aquelas que aporten o certificado 

de familia monoparental da Xunta de Galicia. Igual preferencia establecerase dentro das 

crianzas non empadroadas.  

4. A orde de inscrición será a de rexistro das solicitudes. 

 

10.- SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

· Solicitude asinada 

· Fotocopia dos DNI do pai, nai ou titor/a legal. 

· Fotocopia dos DNI das persoas autorizadas para a  recollida 

· Acreditación da monoparentalidade: certificado da Xunta de Galicia.  

· No caso de non autorizar a comprobar os datos no padrón municipal riscando a cela habilitada 

a tal efecto na solicitude, deberán achegar o certificado de empadroamento da crianza no 

Concello de Arzúa. 

·  No caso de ter algún tipo de alerxia, enfermidade ou afección de saúde, deberá achegar o  

informe do médico onde conste a diagnose e as actuación previas ou posteriores a ter en conta. 

Se non se achegan, entenderase que non existen. 

 

11. CALENDARIO 

 

A) Inscricións: Do 7 ao 15 de decembro, preferiblemente en Sede electrónica do Concello 

B) Publicación da lista provisional: 16 de decembro. 

C) Prazo de emenda de solicitudes: ata o 21 de decembro 

D) Publicación da lista definitiva de persoas admitidas: 22 de decembro. 

 

12. PUBLICACIÓN:  

 

As listaxes de persoas preadmitidas e aquelas outras que teñan que emendar a solicitude 

publicaranse na páxina web e no taboleiro da Sede electrónica do Concello, a través do 

DNI ou NIE (riscados determinados números) da persoa solicitante. Igualmente o listado de 

persoas admitidas. 

 

O resto das comunicacións realizarase coa publicación no taboleiro de anuncios da sede 

electrónica do Concello de Arzúa. 

 

12. CUSTO 

 

Este obradoiro é gratuíto. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO: SOLICITUDE 

 

IMPORTANTE: En caso de familias con ambos proxenitores, cubrir os datos de ambos. No caso de 

familias  monoparentais, cubrir só os datos do proxenitor que coide ao menor. 

 

SOLICITANTE  

NAI/PAI/TITOR/A LEGAL 1: NOME E APELIDOS  

 

DNI/ NIE:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Autorizo para comprobar os datos da miña  filla ou 

fillo padrón municipal no Concello de Arzúa 
□ SI □ NON 

Traballo no horario e período solicitado □ SI □ NON 

Autorizo ao Concello de Arzúa a publicar(redes 

sociais, prensa,) fotografías da miñas filla/o no 

Obradoiro, coa finalidade da divulgación do evento 

□ SI □ NON 

 Sinatura nai/pai/titor/a legal 1: 

SOLICITANTE  

NAI/PAI/TITOR/A LEGAL 2: NOME E APELIDOS  

 

DNI/ NIE:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Autorizo para comprobar os datos da miña  filla ou 

fillo padrón municipal no Concello de Arzúa 
□ SI □ NON 

Traballo no horario e período solicitado □ SI □ NON 

Autorizo ao Concello de Arzúa a publicar(redes 

sociais, prensa,) fotografías da miñas filla/o no 

Obradoiro, coa finalidade da divulgación do evento 

□ SI □ NON 

 Sinatura nai/pai/titor/a legal 2: 

 

NOME DA CRIANZA 

 

NOME E APELIDOS:  

ANO DE NACEMENTO:  

Empadroamento en Arzúa □ SI □ NON 

 

PERSOAS AUTORIZADAS PARA A RECOLLIDA DA CRIANZA ( Diferentes ás persoas solicitantes)  

  

NOME E APELIDOS DNI/NIE 

  

  

  

  



 

 

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE 

 

□ Fotocopia dos DNI/NIE da nai, pai ou titor/a legal. 

□ Fotocopia dos DNI/NIE das persoas autorizadas para a  recollida 

□ Acreditación da monoparentalidade: certificado da Xunta de Galicia.  

□ No caso de non autorizar a comprobar os datos no padrón municipal riscando a cela 

habilitada a tal efecto na solicitude, deberán achegar o certificado de empadroamento da 

crianza no Concello de Arzúa. 

□ No caso de ter algún tipo de alerxia, enfermidade ou afección de saúde, deberá achegar o  

informe do médico onde conste a diagnose e as actuación previas ou posteriores a ter en 

conta. Se non se achegan, entenderase que non existen. 

 

 

 
 

 

 

 


