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XOGANDO NO NADAL 2022 
 

RESULTADO SOLICITUDES ADMITIDAS E SERVICIOS INICIAIS A POÑER EN MARCHA 

SOLICITUDES RECIBIDAS: As persoas que presentaron a súa solicitude no prazo estabrecido entre o 18 ao 
28 de novembro de 2022 (ambos inclusive) e incluso, fóra dese prazo, ata o 2 de decembro de 2022 
incluido están todas admitidas para participar no programa Xogando no Nadal 2022. 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Os servicios que SI poden poñerse en marcha con carácter provisional 
coas solicitudes recibidas no prazo citado anteriormente son os seguintes: 

 1ª QUENDA 2ª QUENDA 
MAÑANCEIRO SI SI 
ALMORZO SI SI 
COMIDA SI SI 
TRANSPORTE SI SI 

A posta en marcha destes servizos pode variar se se presentan solicitudes de baixas ou cambios de 
modalidade que o modifiquen. Por iso publicarase o cadro definitivo  a partir das 14:00 horas do día 16 de 
decembro de 2022. 

TRANSPORTE: Segundo as solicitudes recibidas, SI faranse as seguintes paradas de transporte: CEIP Graxal, 
CEIP Portofaro, Rotonda A Barcala e CEIP GTB de Sigrás. NON se farán a parada da EEI San Bartolomeu de 
Pravio e do CEIP EGL de Brexo-Lema por non recibir solicitudes para elas. 

Polo tanto as paradas e horario provisional do transporte segundo as solicitides recibidas é o seguinte: 

PARADA Horario de ida Horario de volta 

CEIP Plurilingüe Graxal 9:10 horas 16:50 horas 
CEIP Portofaro  9:15 horas 16:45 horas 
P. Bus rotonda entrada A Barcala 9:15horas 16:45 horas 
CEIP GTB de Sigrás 9:20 horas 16:40 horas 
CEIP Wenceslao Fdez. Flórez 9:25 horas 16:30 horas 

Estas paradas e horarios poden variar se se presentan solicitudes de altas, de baixas ou cambios de 
modalidade que o modifiquen. Por iso publicarase o cadro definitivo  a partir das 14:00 horas do día 16 de 
decembro de 2022. 

Como aínda hai prazas vacantes, poden presentarse máis solicitudes para este programa. A orde das 
solicitudes presentadas fóra de prazo virá determinada  segundo a data de inscrición.  

A baixa ou cambio de modalidade solicitarase por escrito presentándoa en calquera dos rexistros municipais 
solicitando cita previa ou por correo electrónico (educacion@cambre.org) ata as 23:59 horas do 12 de 
decembro de 2022 logo desas datas procederase igualmente ao cobro da actividade, agás se a 
solicitude de baixa ou cambio de modalidade fose por causa de forza maior e xustificada.  
  
Haberá unha publicación definitiva de solicitudes admitidas e lista de agarda e os servicios definitivos 
que van realizarse a partir das 14:00 horas do día 16 de decembro de 2022 na páxina web municipal, xa 
que por mor das baixas ou cambios de modalidade a información inicial poden variar.  
 
Cambre, 5 de decembro de 2022 
O concelleiro de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade 
Miguel Ángel Gutiérrez Nieto 


