
O Concello de Ames pon en marcha   ENTROIDO LÚDICO, dirixido aos nenos e nenas
escolarizados no 2º ciclo de E.  Infantil  e en E.  Primaria empadroados no Concello de
Ames. Con este programa preténdese ofertar unha alternativa que, ademais de ocupar o
tempo de lecer dun xeito divertido e educativo no tempo de vacacións escolares, permita
as nais e pais  conciliar a vida laboral e familiar. 

Datas de desenvolvemento:  24, 25 e 26 de FEBREIRO
Horario: Das 7:30 ás 16:00 h

 PROGRAMA COMPLETO DIAS SOLTOS
9:00-14:30:      7,50 €    3,00 €/día
9:00-16:00:    27,00 €  10,50 €/día
7:30-14:30:    15,00 € con almorzo    6,00 €/día con almorzo 

                        12,00 € sen almorzo          5,50 €/día sen almorzo
7:30-16:00:    34,50 € con almorzo        13,50 €/día con almorzo

                        33,00 € sen almorzo        13,00 /día sen almorzo€

Prazo de inscrición : Do 02 ao 16 de xaneiro.
Recollida  de  impresos:  No  Departamento  de  Educación  (Pazo  da  Peregrina)
en Bertamiráns, na Oficina Municipal  do Milladoiro (de luns a venres) e na páxina
www.concellodeames.  gal   

Entrega  da  documentación:  Rexistro  Xeral  do  Concello  en  Bertamiráns,  e  no
Rexistro Auxiliar na Oficina Municipal do Milladoiro (de luns a venres).

Horario: de 9:00 a 14:00 h 

Documentación: Documentación a entregar ao momento de facer a inscrición:
• A ficha de inscrición
• Impresos de autorizacións
• Mandato SEPA
• Fotocopia compulsada D. N. I. do titular da conta*
• Fotocopia do libro de familia completo cotexado*

* O libro de familia e o DNI só se entregarán  nos casos en que non se tivese presentado no
Departamento de Educación, ou se producise algún cambio na situación familiar.
* No caso de ruptura da unidade familiar, deberá traer a documentación que o xustifique.
* * No caso de ter presentado no Departamento de Educación cunha antigüidade non superior
a 6 meses, deberá indicar na inscrición en que programa e convocatoria foi presentado.

Para máis información: 981 891 476 (Departamento de Educación);
www.concellodeames.  g  al    educacion@concellodeames.  gal   
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