
BASES PARA A PARTICIPACIÓN NOS OBRADOIROS DE VERÁN : “EU TAMÉN SEI COCIÑAR 

OBRADOIROS DE COCIÑA E TAREFAS  DOMÉSTICAS 2015”

1. Os obradoiros de cociña e tarefas domésticas que se veñen a realizar dende a Área de 

Igualdade  na  época  estival  constitúen  unha  actividade  socioeducativa  enmarcada 

dentro do II Plan de Igualdade do Concello de Vilagarcía, que pretende, a través da 

realización  de  actividades  cotiás,  revalorizar  a  importancia  dos  saberes  femininos 

tradicionais,  en  concreto  do  coñecemento  doméstico,  no  entorno  dos  e  das  máis 

novos/as e destacar o seu carácter de tarefa indispensable para a vida das persoas e o 

bo funcionamento das familias e a sociedade.

2. Obxectivos: 

• Reforzar a igualdade de oportunidades entre nenos e nenas

• Favorecer a autonomía persoal de nenos e nenas

• Potenciar gustos e afeccións sen ter en conta os estereotipos sexistas

• Mostrar a importancia do coidado das relacións de convivencia

• Favorecer a corresponsabilidade a través de que nenos e nenas asuman as 

tarefas domésticas como responsabilidade de todas as persoas que  viven na 

casa.

• Propiciar o traballo cooperativo e creativo facilitando situacións que cuestionen 

os comportamentos sexistas.

• Desenvolver  un  espírito  crítico  ante  os  modelos  sexistas  que  lles  ofrece  a 

sociedade  e os  medios  de comunicación,  axudándolles  a  pensar  en formas 

alternativas, tanto por parte do alumnado como das familias.

3. Persoas destinatarias:

Nenos  e  nenas  nados  entre  o   2006  e  2009  (ambos  incluídos),  empadroados/as  no 

Concello de Vilagarcía.



4. Lugar e data:

En total levaranse a cabo cinco obradoiros entre o 3 de Agosto e o 4 de Setembro distribuídos  

da seguinte maneira:

Centro Cultural de Bamio – Os luns .

Centro Cultural de Cornazo – Os martes .

Centro Cultural de Trabanca Sardiñeira - Os mércores  .

Centro Cultural de Trabanca Badiña - Os xoves.

Centro Cultural de San Roque - Os venres.

Na  solicitude  especificará  o  centro  cultural  ao  que  quere  asistir,  e  establecerá  outras 

opcións por orde de preferencia.

5. Horario

O horario establecido é de 09,30h (flexible ás 10,00h) ata as 13,30h (flexible ás 13,00h). (O 

horario especificarase no momento da realización da inscrición).

6. Prazas:

O número de prazas é de 50, distribuídas  en 10 para cada obradoiro.

Nalgúns casos poderanse sobrepasar as 10 prazas, se a última praza a cubrir corresponde 

a unha solicitude de dous ou máis irmáns.

No  caso  de  haber  máis  solicitudes  que  prazas  nalgún  dos  obradoiro,  accederase  á 

actividade mediante sorteo das solicitudes presentadas a ese centro , e terá lugar nas 

dependencias da Área de Igualdade o mércores 8 de xullo ás 12,00,  seguindo ás regras 

que se especifican no apartado seguinte.



7. Solicitudes e proceso de admisión:

Solicitudes:

A nai, o pai ou as persoas representantes legais do neno ou nena cubrirán unha ficha de 

inscrición que se facilitará na Área de Igualdade,  indicando a orde de preferencia dos 

centros.

- No caso de que sexan dous ou máis irmáns os que cumpren os requisitos de acceso, 

estes cubrirán unha soa instancia, especificándose en todo caso no impreso, que se 

trata de dúas ou máis prazas as que se van ocupar.

Proceso de admisión:

No caso de haber menos solicitudes que prazas nalgún obradoiro, entrarán todas.

No caso  de  haber  máis  solicitudes  que  prazas  nalgún  obradoiro  teranse  en  conta  as 

seguintes regras:

- Terán  preferencia  aqueles  nenos  e  nenas  que  non  realizaron  o  ano  anterior  os 

obradoiros.

- Se aínda  así,  o  número de  solicitudes  é  superior  ao número de prazas,  farase un 

sorteo.

- Se, pola contra, volven quedar  prazas vacantes no obradoiro, teranse en conta as 

solicitudes  que  puxeran  como segunda  opción  ese  centro  e  non  entraran  na  súa 

primeira opción. Se o número destas solicitudes segue a ser superior ao número de 

prazas,  realizarase  o  sorteo  correspondente  para  cubrilas,  quedando  o  resto  de 

reserva.

- Se ao rematar este proceso, aínda  quedan prazas nun obradoiro e non hai solicitudes 

que o teñan como segunda, ou posteriores opcións, realizarase un sorteo con todas 

aquelas solicitudes de reserva que quedaran noutras.

- Terase en conta durante a celebración dos sorteos, aquelas solicitudes que soliciten 

dúas ou máis prazas, de xeito que, no caso de quedar por cubrir unha praza, e sae 

resultante no sorteo unha solicitude que demande máis de unha,  teranse en conta 

todos/as  os/as  irmáns  da  solicitude,  aínda  que  sexan  máis   das  10  prazas  do 

obradoiro.

- Publicarase un listado no taboleiro da Área de Igualdade cos/as nenos/as admitidos/as 

e coa listaxe de agarda se houbera, o 10 de xullo.



- Dende  a  Área  de  Igualdade  comunicarase  ademais  telefonicamente  a  admisión  no 

obradoiro.  No caso de que neste proceso se producise  algunha  baixa entrarán no 

obradoiro aquelas persoas pertencentes á listaxe de agarda segundo a orde asignada 

no sorteo. 

A ficha de inscrición deberá ser presentada na Área de Igualdade do Concello de Vilagarcía de 

Arousa do 15  de xuño ao 3 de xullo en horario de 9,00h a 14,00h.

8. Causas de baixa

Causarase baixa do servizo por:

- Solicitude dos pais, nais, titores/as ou representantes legais

- Estar fora dos límites de idade establecidos nos requisitos.

- Incumprimento reiterado das normas 

9. Dereitos e obrigas dos usuarios/as.

Enténdese por persoa usuaria do obradoiro o neno ou nena admitido/a e os seus pais, 

nais, titores ou persoas responsables do/a mesmo/a.

As persoas usuarias terán os seguintes dereitos:

- Acceso  aos  obradoiros  e  a  recibir  información  sen  discriminación  por  razón  de 

nacionalidade,  sexo,  raza,  relixión,  ideoloxía  ou  calquera  outra  condición  ou 

circunstancia persoal ou social.

- A consideración no trato, debida á dignidade da persoa, tanto por parte da persoa que 

imparte os obradoiros como das demais persoas usuarias.

- A teren atención individualizada acorde ás súas necesidades específicas

- A recibiren educación na tolerancia, na igualdade e na convivencia democrática,  e a 

posibilitarlles que poidan facer uso das súas opcións de xeito libre e persoal.



As persoas usuarias terán os seguintes deberes:

- Cumprir as normas que se establezan no obradoiro e que se presentarán ao comezo 

do mesmo.

- Manter  e  observar  unha  conduta  de  mutuo  respecto,  tolerancia  e  colaboración, 

encamiñada a facilitar unha mellor convivencia.

- Participar na vida dos obradoiros, de acordo coas solicitudes de colaboración que lles 

poida facer a persoa que imparte o curso.

- Responsabilizarse  das  situacións  en  que  por  motivos  de  saúde  ou  malestar  sexa 

conveniente que o neno ou nena non asista.

10. Seguimento e avaliación

O seguimento dos obradoiros  realizarase mediante  un parte diario  de asistencia,  que nos 

servirá tamén para facer o reparto diario das tarefas. Isto mostrarase nunha memoria final dos 

obradoiros.

Tamén haberá unha enquisa final que valorará o grao de satisfacción das persoas usuarias.


