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BASES ACTIVIDADES EDUCATIVAS E DE XUVENTUDE 2020-2021
As presentes actividades educativas e de xuventude, por motivo da crise sanitaria que estamos a
padecer, organizaranse soamente para persoas empadroadas no Concello de Bergondo.
1. As actividades educativas e de xuventude son gratuítas.
2. Prazo de presentación de solicitudes: aberto todo ano.
3. Formas de presentación das solicitudes:
Poden elixir unha das seguintes opcións:
• Vía E-mail:(preferente) no correo electrónico educacion@bergondo.gal nas que se enviará
confirmación da solicitude vía e-mail.
• Vía telemática, a través da sede electrónica municipal
• Vía presencial: de 9.30 a 14.00 horas na Casa de Cultura (con cita previa)
4. Nas actividades educativas haberá grupos de mañá, tarde e formación a distancia.
Grupo de mañá.
Días: luns, mércores.
Horarios. Titorías: 9:15 – 10:00 horas
Clases presenciais: 10 – 14 horas
Grupo de tarde.
Días: martes e xoves.
Horarios. Titorías: 14:45 – 15:30 horas
Clases presenciais: 15:30 – 19:30 horas
Formación a distancia (Telemática). Días e horarios:
Luns, 10-12 e de 16-18 horas
Mércores, 10-12 horas
Venres, 10-12 e de 16-18 horas
O alumnado cumprimentará un cuestionario/enquisa relacionada coas Tecnoloxías da Información
e a Comunicación (TIC)

5. Nas actividades de xuventude se hai máis solicitantes que prazas, realizarase un sorteo
público, na Casa da Cultura. Dito sorteo será comunicado aos solicitantes vía correo
electrónico.
Publicaranse as listaxes definitivas das actividades que se desenvolverán e das que non saen por
non acadar un mínimo de solicitudes, na Casa de Cultura e na páxina web do concello
(bergondo.gal).
6. Material: O alumnado levará o seu propio material e non o compartirá con ningún dos
seus/súas compañeiros/as. Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula,
realizando o alumnado a limpeza e desinfección do seu posto.
7. O Concello de Bergondo resérvase o dereito de efectuar as modificacións nas instalacións,
datas, horarios e reagrupamentos que se consideren necesarios; ou anular algunha
actividade, por motivos organizativos ou pola normativa vixente actual da crise sanitaria
COVID-19.
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8. O número máximo de persoas por actividade está considerado tendo en conta as
circunstancias actuais do COVID-19, no momento de realizar a publicidade das actividades,
e ás características das instalacións. Se as medidas sanitarias cambian, os máximos estarán
determinados polas instalacións e medidas sanitarias vixentes en cada momento.
9. Medidas de control e prevención da transmisión do COVID-19. Teranse en conta aquelas
que poidan recomendarse o xurdir desde as diferentes administracións públicas.
Control pormenorizado na participación, coas seguintes medidas:
 Garantizarase o cumprimento dos protocolos de seguridade (medidas persoais de hixiene e prevención

obrigatorias); así como a intensificación das tarefas de limpeza e desinfección dos espazos e materiais.

 Os profesionais a cargo das actividades velarán: pola seguridade da actividade mediante o control diario

da saúde de cada participante á entrada nas instalacións, polo adecuado cumprimento de todos os
protocolos e normas de seguridade estabrecidos; e tomarase o control da temperatura dos participantes.
 Os proxenitores ou titores dos participantes deberán responsabilizarse da súa situación particular fronte

ao COVID-19, de tal forma que, se alguén presenta sintomatoloxía asociada co coronavirus, ou estivo en
contacto con alguna persoa que dese positivo, non acudirá e contactará co Servizo de Educación do
concello, na maior inmediatez.

10. As persoas ou representantes que participan ou realizan as solicitudes nas actividades
educativas e de xuventude anuais 2020-2021, declaran:
• Coñecer e aceptar as bases que rexen esta convocatoria.
• Fan constar que o/a inscrito/a non padece enfermidade que os incapacite para correcto
desenvolvemento da actividade, tendo feito o oportuno recoñecemento médico.
• Autorizan a ceder os datos persoais da solicitude, ao Concello de Bergondo, para establecer a
comunicación entre o usuario e o Concello; e xestionar procedementos específicos da actividade concreta
na que realizaron a súa inscrición.
• Autorizan a utilizar as fotos tomadas nas actividades para a realización de memorias, publicidade, páxina
web, medios de comunicación, folletos, etc.
• De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos
dereitos dixitais, se informa de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de
poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser
cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicase que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario de
contacto da sede electrónica.

Servizo de Educación e Xuventude
Tlfno. 981 791 252 Ext. 4
Correo electrónico: educacion@bergondo.gal
Casa da Cultura. Estrada da Coruña, 12. 15165 - BERGONDO
Concello de Bergondo
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