
CAMPAMENTO VERÁN CONCELLO DE BOIRO 

 

O Concello de Boiro, abre o prazo de inscrición para o CAMPAMENTO DE VERÁN 

2021, que se desenvolverá nas instalacións do CEIP Sta Baia(Boiro) 

Está dirixido as familias con menores de 3 anos (escolarizados) a 12 anos.  

O campamento abarca desde o 1 de xullo ao 30 de agosto, podendo as familias elixir 

as quendas que necesiten, quedando distribuídas da seguinte maneira co seu 

correspondente prezo: 

 
a) Boiro-Madruga(8.00h a 10.00h).Prezo 20€ mes. 20 prazas(Será necesario cubrir un 

número de 10 prazas para a súa realización) 
 

b) Campamento Verán(10.00h a 14.00h). Prezo 90€ mes. 70 prazas(7 prazas serán 
reservadas para casos de emerxencia social, en caso de non cubrirse poderase 
disponer de elas) 

 
c) BoiroMadruga+Campamento Verán(8.00h a 14.00). Prezo 100€ mes 

 
d) Servizo de Comedor(de 14.00h a 15.00h). Prezo 6€ menú/día, 126€ mes 

*Servizo ofrecido en colaboración ca Anpa Torre de Goiáns do C.E.I.P Sta Baia a través 
da empresa Chicolino Restauración.   
 
Non se realizarán devolucións das cuotas abonadas. 

 
 

Prazos: 

 

Preinscrición: A preinscrición realizarase no rexistro xeral do Concello de Boiro (de 

09:00 a 13:30h) ou a través da sede electrónica dende o 9 ata o 14 de xuño(ás 

13.30h).  

Publicación de persoas admitidas:A listaxe de persoas admitidas publicarase na 

web do concello de Boiro) o 18 de xuño 

Matrícula: o pago da matrícula do  21 ao 25 de xuño 

 

Criterios de selección: 

 

Para a adxudicación das prazas terase en conta a orde dos seguintes criterios: 

1º criterio-Familias con menores empadroados no Concello de Boiro 
 

2º criterio-Familias que acrediten necesidade por motivos de conciliación 

familiar 

 

3º criterio- Familias que aporten Informe Social(dpto. Servizos Sociais) que indique a 

necesidade do servizo  en base a circunstancias socioeconómicas e familiares  

 

4º criterio.- Ser familias monoparentais ou familias numerosas, Familias con fillas/os 

de mulleres vítimas da violencia de xénero, menores participantes con grao de 

discapacidade recoñecido. Aportarase documentación que acredite calquera das 

anteriores situacións. 

 

 



5º criterio.- Familias nas que algún das/os proxenitores teñan o seu posto de traballo en 
empresas do  Concello de Boiro. 
 

6º criterio.- Familias doutros concellos cuxos menores gocen das vacacións neste 

concello 

 

7º criterio.- Orde de entrada da solicitude no rexistro xeral do ConcelloDe Boiro 

 

 

 

Bonificación. 

 
Segundo as circunstancias da unidade familiar aplicaranse os seguintes descontos:  

Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo irmán e 

sucesivos terán un desconto dun 50%.Documentación a aportar: Copia do libro de familia 

 
O persoal técnico responsable do servizo poderá requerir outra documentación 

complementaria ou adicional que se precise. 

 

Para acceder ás prazas de emerxencia social precisarase a emisión dun Informe Social 

do departamento de servizos sociais que indique a necesidade do servizo sen que haxa 

posibilidades económicas para abonar o custo do mesmo conlevará a exención da cota. 

 
O desenvolvemento do campamento realizarase seguindo un estricto protocolo de 

seguridade adaptado as circunstancias que se están a vivir debido a COVID-19. 

 
 

Máis información: 

educacion@boiro.org 

Tlfs 981 84 84 25 /981 84 78 59 

Casa da Cultura de Boiro 

mailto:educacion@boiro.org

