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INFORME DO SERVIZO TÉCNICO MUNICIPAL DE CULTURA E XUVENTUDE

É de necesidade dar unha continuidade á Escola Municipal de Idiomas, a cal ten 
unha duración continua de 8 meses, abarcando o período que vai de outubro de 
2018 ata maio de 2019. 

As clases a impartir serán relativas aos idiomas de inglés, francés e alemán, 
sempre  que  haxa  un  número  mínimo,  que  se  decidirá  segundo  o  caso,  de 
persoas matriculadas para o mesmo grupo. Sendo a distribución horaria polas 
tardes  entre  os  luns  e  os  venres,  debendo  adecuarse  á  demanda  horaria 
maioritaria do alumnado. O profesorado deberá estar na posesión da titulación 
correspondente a licenciatura ou grao en inglés, francés e alemán.

Estas clases están destinadas a tódalas persoas a partir dos 3 anos, polo que o 
número  do  alumnado  por  grupo  segundo  as  idades  quedará  da  seguinte 
maneira:

- Os alumnos e alumnas de idades entre 3 e 5 anos non poderán superar 
10 persoas por grupo.

- A partir de 6 anos non poderán superar 15 alumnas/os por grupo. 

Cada grupo recibirá clases dous días na semana. O tempo semanal de clases 
para os grupos infantiles constará no seu total de unha hora e corenta e cinco 
minutos, sendo o de adultos de dúas horas e quince minutos.

Dado que este Concello non dispón do persoal necesario para levar a cabo este 
servizo adecuadamente, debe realizarse a contratación dunha empresa externa.

Segundo  o  prezo  de  mercado,  e  tendo  en  conta  tamén  o  prezo  de  anos 
anteriores, calcúlase que o custo por hora sexa de 36,00 € sen IVE.

Partindo  da  media  de  distribución  por  grupos  de  idades  do  alumnado  dos 
últimos tres cursos desta escola, esta oferta queda da seguinte maneira:

-      2 grupos de alumnado con idades entre 3 e 5 anos.

-      4 grupos de alumnado infantil de 6 anos en diante.

-      2 grupos de alumnado adulto.

Polo tanto, o número máximo de horas semanais de clase será de 15, das cales 
se  terían  que  descontar  os  períodos  de  vacacións,  que  coinciden  cos  do 
calendario escolar oficial  da Comunidade Autónoma de Galicia,  máis os días 
festivos se os houbera. En total son de media 32 semanas por curso, facendo 
un total de 480 horas. Así, o custo dun curso terá unha valoración económica 
máxima de 17.280,00 euros sen IVE.

Sendo  este  un  servizo  continuado  e  de  importante  demanda,  debe  dotarse 
dunha certa estabilidade, ante o cal propoño que a contratación se faga con 
posibilidade de prórroga para o curso 2019/2020. 
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