Programa
Actividades Municipais
2014/2015

Concello de Mesía

ACTIVIDADES PARA NEN@S
HORARIOS ESCOLAS MUNICIPAIS 14 - 15

14:00

LUNS

MARTES

MÉRC.

XOGOS
PSICOM.

AEROBIC I

INICIACIÓN A
IUDO

15:00

16:00

17:00

XOVES

AEROBIC II

MULTI
DEPORTE

APRENDEMOS A
PATINAR

MULTI
DEPORTE

-- - ---------------------------

APRENDEMOS A
PATINAR
-- - ---------------------------

-- - ---------------------------

INGLÉS I

MÚSICA I

INGLÉS I

PATINAXE

PEQUEBAILE

PATINAXE

--------------------------------

-- - ---------------------------

INGLÉS II

MÚSICA II

--------------------------------

INGLÉS II

ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
Instalación: Pavillón ou Ximnasio do CPI Xanceda

XOGOS PSICOMOTORES
Idade: De 3 a 6 anos
Frecuencia: Luns de 14:00 - 15:00 h.
(No recreo)
Características: Xogos
de
habilidades
motrices
básicas para adquirir coordinación
motriz con equilibrio, saltos, lanzamentos, xiros,
golpeos ...
Prezo: 20 euros
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INICIACIÓN A IUDO
Idade:
Frecuencia:
Características:

Prezo:

De 4 a 8 anos.
Mércores de 14:00 - 15:00 h. (No recreo).
Aproximación aos xestos do deporte por medio de
xogos. Adquisición de habilidades motoras básicas
e combinadas, e de valores de compañeirismo e
traballo en equipo.
Traer traxe de iudo para favorecer os agarres, e
cinto branco.
Non haberá paso de cinto.
20 euros.

IUDO
Idade:
Frecuencia:
Características:

Prezo:

A partir de 9 anos.
Se hai grupo propoñeremos horario.
Especialización dos xestos do deporte. Adquisición
de habilidades motoras básicas e combinadas, e
de valores de compañeirismo e traballo en equipo.
Traer traxe de iudo para favorecer os agarres, e
cinto branco.
Haberá paso de cinto e competicións.
20 €/mes: pagos por trimestres.
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PEQUEBAILE
Idade:
Frecuencia:
Características:

Prezo:

De 3 a 6 anos.
Mércores de 17:00 - 18:00 h.
Para que collan o ritmo, xoguen coa música, se
divirtan aprendendo coordinación, bailen cos/coas
compañeiros/as, ...
20 euros.

APRENDEMOS A PATINAR
Idade:
Frecuencia:
Características:
Material:
Prezo:

A partir de 4 anos.
Martes e xoves de 16:00 - 17:00 h
Aprender a patinar mediante xogos, ritmo,
cooperación, imitación, creatividade, etc.
Patíns de bota con 4 rodas (non en liña), 2
tallas máis grande da súa habitual.
40 euros.

PATINAXE ARTÍSTICO
Idade:
Frecuencia:
Características:

Material:
Prezo:

A partir de 6 anos.
Martes e xoves de 17:00 – 18:00 h.
Aprendizaxe de figuras acrobáticas, sláloms e
actividades que requiran precisión, soltura e
rapidez de movementos con patíns.
Patíns de bota con 4 rodas (non en liña), 2
tallas máis grande da súa habitual.
40 euros.
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MULTIDEPORTE

Idade:
Frecuencia:
Características:

A partir de 6 anos.
Luns e mércores de 16:00 - 17:00 h.
Iniciación

divertida

BALONCESTO,
RUGBY

CINTA,

a

varios

BADMINTON,
BALONMANO,

deportes:
VOLEIBOL,
HOCKEI,

ATLETISMO...
Inscribirémolos na COMPETICIÓN DEPORTIVA
EN IDADE ESCOLAR de diversos deportes.
Prezo:

40 euros.
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AEROBIC I

Idade:
Frecuencia:
Características:

De 7 a 12 anos.
Martes de 14:00 a 15:00 h.
Bailes e exercicios físicos combinados coa música.
Farase un baile de exhibición ao remate do curso.

Prezo:

20 euros.

AEROBIC II

Idade:
Frecuencia:

De 13 a 16 anos.
Martes de 15:00 a 16:00 h.

Características: Bailes dirixidos con cancións actuais. Coreografías
combinadas coa música. Faranse coreografías para
exhibicións de baile.
Prezo:

20 euros.
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ACTIVIDADES CULTURAIS MUNICPAIS
MECANOGRAFÍA EN ORDENADOR
Idade:
Frecuencia:
Lugar:
Observacións:

Prezo:

A partir de 8 anos.
1 hora á semana. Decidiranse as datas e o horario
unha vez se forme grupo.
Casa da Cultura de Xanceda.
Comezarase unha vez se xunte un mínimo de 10
persoas. Avisarase á xente anotada. Terá unha
duración de 3 meses.
10 euros/mes.

INFORMÁTICA DE INICIACIÓN
Idade:
Frecuencia:
Lugar:
Observacións:

Prezo:
Nota:

A partir de 8 anos.
1 hora á semana. Decidiranse as datas e o horario
unha vez se forme grupo.
Casa da Cultura de Xanceda
Terá 2 meses de duración. Comezarase unha vez se
xunte un mínimo de xente. Avisarase á xente
anotada.
10 euros/mes.
Todos os que esteades interesados nun curso de
PERFECCIONAMENTO anotádevos no 981 687 24
e, se hai grupo, faremos o curso.
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CURSO DE INGLÉS
Idade:
Frecuencia:
Grupos:
Lugar:
Características:

Prezo:

De 6 ata 18 anos.
Martes e xoves.
Farase unha proba de nivel o 1º día para distribuír
os grupos. Grupos reducidos.
CPI de Xanceda.
Curso orientado a adquirir un dominio práctico e
útil do inglés. Traballarase principalmente a
oralidade. Este curso vai máis alá de ser un
reforzo escolar, pois ten como obxectivo que os
rapaces/as saiban defenderse en inglés nunha
situación calquera da vida real.
35 € mensuais. Descontos: dous ou máis irmáns
matriculados e empadroados pagarán 30 €
mensuais por cada un/unha. Esta actividade non
contará para os descontos habituais.

ACTIVIDADE PARA NENOS DE 0 A 3 ANOS
A Asociación Socio-Educativa Antonio Gandoy será a encargada de desenvolver
as clases de Prescolar para nenos de 0 a 3 anos non escolarizados. Dita
actividade terá lugar na Casa da Cultura de Xanceda.
Esta asociación realizará unha reunión para todos os interesados o vindeiro 17
de setembro ás 10:30 na Casa da Cultura. En dita reunión informarásevos dos
horarios, prezo, inscricións etc.
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MÚSICA
Idade: De 4 a 6 anos Música I.
A partir de 6 anos Música II.

Frecuencia:
Música I os mércores de 16:00 - 17:00
Música II os mércores de 17:00-18:00.
Lugar:
CPI de Xanceda ou Casa da Cultura

Características: Actividade de introdución ó mundo musical. Para os
menores de seis anos ofértase Música I , unha actividade de música e
movemento. E para os maiores de 7 anos Música II, na que aprenderán
teoría e linguaxe musical para, a continuación pasar á práctica
instrumental.
Prezo: Música I 12 euros/mes e Música II 15 euros/mes. Desconto do
50% para o segundo irmán e si se anotan tres irmáns a actividade será
gratuíta para un deles.
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS
ACTIVIDADES FÍSICAS ADULTOS
Horarios Actividades Físicas Municipais 2014 - 2015
Luns

Mércores

20:00

PILATES II

20:45

21:30

Venres

PILATES I
21:45

XIMNASIA
MANTEMENTO

XIMNASIA
MANTEMENTO

AEROBIC
ZUMBA

AEROBIC - ZUMBA

Idade:
Frecuencia:
Lugar:
Observacións:

Características:
Prezo:

A partir de 15 anos (con autorización por idade)
Venres de 21:30 - 22:30 h.
Pavillón de Olas
Prazas limitadas (35 persoas) e lista de espera.
Aquela persoa que falte varias veces sen
xustificar será substituída por unha persoa da
lista de espera.
Exercicios físicos combinados con música.
30 euros.
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PILATES
Idade:

A partir de 15 anos (con autorización por idade)

Frecuencia:

Unha sesión por grupo:
PILATES I: Casa da Cultura, mércores 20:45 – 21:45 h.
PILATES II: Local Social Visantoña, venres 20:00– 21:00h

Observacións:

Prazas limitadas ( mín. 10 e máx. 15 persoas por grupo).

Características:

Actividades de tensión e estiramentos para aumentar o
control, a forza e a flexibilidade do corpo respectando
as articulacións e as costas.

Prezo:

30 euros.
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XIMNASIA DE MANTEMENTO
Idade:
Frecuencia:

A partir de 15 anos (con autorización @s menores)
UN grupo 2 DIAS no Pavillón Xanceda.
HORARIOS: Luns 21:30 - 22:30 h.
Mércores 21:45 - 22:45 h

Características:

Exercicios físicos, xogos e deportes co fin de gañar
resistencia
cardiopulmonar,
forza
muscular,
flexibilidade articular, etc.

Observacións:

Mínimo de 15 persoas anotadas. Se non se mantén a
asistencia mínima, o Concello poderá modificar os
horarios.

Prezo:

40 euros.
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XIMNASIA TERAPÉUTICA
Destinatarios/as:

Frecuencia:
Lugar:

Persoas con mobilidade reducida ou mínima por
mor dunha discapacidade recoñecida polo
SERGAS.
Xoves: 12:00 – 13:00 h.
Casa da Cultura.

Características:

Buscarase redescubrir o corpo tentando mellorar
a saúde física e mental mediante o traballo do
equilibrio, da postura, do ton muscular, da
coordinación, da lateralidade, da comunicación, da
atención, da memoria, do ritmo, da conciencia
corporal, etc.

Nota:

Anotarse na Casa da Cultura (traer un informe
médico aquelas persoas que non asistiran
anteriormente á actividade)

Prezo:

20 €
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ACTIVIDADES CULTURAIS ADULTOS
MANUALIDADES
Idade:
Frecuencia:
Lugar:
Prezo:
Características:

A partir de 17 anos.
Martes de 17:30 a 19:00
Na parroquia onde se xunte máis xente.
12 euros/mes.
Mínimo 12 persoas para formar grupo. En caso de
haber xente suficiente farase máis dun grupo de
manualidades, pero manterase o grupo mentres se
cubra o número mínimo de persoas. Nesta
actividade non se aplicarán descontos.

PROGRAMA DE COCIÑA “CON MOITO GUSTO”
Idade:
Frecuencia:
Lugar:
Prezo:
Características:

Observación :

Maiores de 18 anos.
Venres 10, 17, 24 e 31 Outubro. De 16:30 a 18: 30.
Cociña da Casa da Cultura de Xanceda
20 euros.
Trátase dun programa de cociña que incluirá
diferentes talleres culinarios sobre distintas
temáticas ó logo do ano. Comezamos este
programa cun obradoiro de cociña variada que
terá unha duración catro sesións nos venres de
outubro. Nesta primeira toma de contacto
aprenderemos a elaborar diferentes pratos:
entrantes, sobremesas, primeiros pratos etc.
Mínimo 10 persoas e máximo 15 . Anotarse na Casa
da Cultura antes do 6 de outubro.
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CORTE E CONFECCIÓN
Idade:

A partir de 17 anos.

Frecuencia:

Martes de 16:00 a 18:00 h.

Lugar:

Casa da Cultura de Xanceda

Prezo:

25 euros mensuais.

Características:

Nesta actividade poderanse adquirir coñecementos
básicos para arranxar ou elaborar prendas de
roupa.
Mínimo de 10 persoas e máximo de 12.

PATCHWORK
Idade:
Frecuencia:
Lugar:
Prezo:
Características:

A partir de 16 anos.
Mércores de 16:00 a 18:00 h.
Casa da Cultura ou parroquia onde haxa máis xente.
15 euros/mes.
Técnica que consiste en unir diferentes telas e
retallos para formar colchas, manteis, coxíns etc.
Mínimo 10 persoas para formar grupo e máximo 15.
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ECO-BAÚL: TALLER DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Idade:
Frecuencia:
Lugar:
Prezo:
Características:

Adultos.
Sábado 11 de outubro. De 10:30 a 13:30 h.
Casa da Cultura de Xanceda
8 euros
Trátase dun obradoiro de elaboración para aprender
a elaborar produtos de limpeza para o fogar dun
xeito natural, sen químicos e moi económico.
Faremos: limpadores, deterxentes, produtos para
mobles, ambientadores etc.

INFORMÁTICA BÄSICA
Idade:

A partir de 17 anos.

Frecuencia:
Observacións:

Martes de 21:00 a 22:30 h.
Terá un mes de duración. Comezarase unha vez se
xunte un mínimo de 10 persoas. Avisarase á xente
anotada.

Prezo:
Características:

20 euros.
Neste curso aprenderemos nocións moi básicas de uso
do ordenador:
- Acceso e búsqueda en Internet
- Crear unha conta de correo electrónico e saber
usalo.
- Aprender a descargar fotos dun dispositivo móbil
ou cámara.
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ACTIVIDADES PARA XUVENTUDE
CURSO DE INGLÉS BÁSICO E PREPARACIÓN B1
Idade:
Frecuencia:

A partir de Educación Secundaria.
Venres de 20:00 a 22:00

Lugar:

Casa da Cultura

Prezo:

35 euros /mes

Características:

Ofertaranse dous tipos de cursos de inglés. Un curso
básico que ten como obxectivo favorecer a
aprendizaxe deste idioma, sobre todo a nivel oral.
E un curso de perfeccionamento que incluirá inglés
oral, escrito e escoitado no que se preparará ós
participantes para o exame oficial de inglés B1
necesario para obter o título universitario. Ambos os
cursos esixen un compromiso de asistencia por parte
dos interesados para manter o ritmo das clases. Só
se realizará o curso cun mínimo de 10 asistentes.

CURSO DE MONITOR DE FÚTBOL BASE
O Concello de Mesía está a traballar para poder desenvolver un curso
de Monitor de fútbol base en colaboración coa Federación Galega de Fútbol.
Dito curso está destinado a mozos/as maiores de 16 anos a terá como
obxectivo proporcionar a todos os interesados coñecementos e técnicas para
poder adestrar equipos federados ata a categoría cadete.
Este curso ten unha duración de 60 horas e un custe aproximado de 150
euros. Os participantes obterán o Diploma federativo de “monitor de Fútbol
base” que lles permite a convalidación do bloque de prácticas do curso de
Nivel 1 ( necesario a partir do 2015 para adestrar outras categorías).
Podedes inscribirvos e obter máis información chamando o teléfono 981
687 001 e tamén proximamente na páxina web do concello. Se estades
interesados é importante que vos anotedes xa que unha vez se xunte
xente suficiente concretaranse os días e horario.
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CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
Este curso está dirixido a todas as persoas que queiran traballar no
mundo do ocio e o tempo libre.
O curso consta dunha fase teórica de 200 h lectivas e unha fase
práctica de 14 días de actividades nun campamento ou 150 h
prácticas en distintas actividades nunha entidade de tempo libre. As
horas lectivas serán impartidas na Casa da Cultura do concello de Mesía.
O curso comezará en canto haxa o número mínimo de xente inscrita
(25 alumnos/as) e realizarase nas fins de semana. Comezará en xaneiro do
2015.
REQUISITOS: ter 18 anos cumpridos e estar en posesión do graduado
escolar ou título da ESO. Documentación : fotocopia do DNI, 1 foto
tamaño carne e fotocopia do graduado escolar.
INSCRICIÓNS: Casa da Cultura de Mesía ou no 981 687 241 antes do 1
de decembro deste ano.
PREZO: Aproximadamente 260 €, concretarase unha vez haxa grupo.
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ACTIVIDADES PARA MAIORES
ACTIVIDADES FÍSICAS MAIORES
Luns

Martes

Mércores

Xoves

10:00

XANCEDA

MESIA

XANCEDA

11:00

CUMBRAOS

OLAS

CUMBRAOS

VISANTOÑA

12:00

ALBIXOI

VISANTOÑA

ALBIXOI

XIMN.
TERAPÉUTICA

17:30

CACHIBOL

18:15

( De 17:30 a
19:00)

CASTRO

MESÍA

CACHIBOL. O DEPORTE PARA TODOS

Frecuencia
Lugar:
Características:

Prezo:

Luns de 17:30 a 19:00 h.
Pavillón de Olas.
Mellora a saúde, axuda a pasar o tempo, socializa,
pon en forma e mantén a quen o practica
eternamente mozo/a. Xogarase con pelotas
brandas, daremos pases por enriba dunha
rede cara ao outro equipo, aplaudiremos ao rival...
Válido para todas as idades.
30 €.
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XIMNASIA DE MANTEMENTO

Idade: + de 60 anos (ou menos en función da condición física ou doenza).
Horarios
e Lugares: Luns e mércores
Casa da Cultura (Xanceda) 10:00 - 10:50 h
Local Social de Cumbraos 11:00 - 11:50 h
Local Social de Albixoi 12:00 - 12:50 h
Martes
Local Social de Mesía 10:00 – 10: 50 h
Pavillón de Olas 11:00 - 11:50 h
Local Social de Visantoña 12:00 - 12:50 h
Xoves
Local Social de Visantoña 11:00 - 11:50 h
Local Social de Mesía 18:15 – 19: 05 h
Local Soc. de Castro: os mércores as 18:15 h.
NOTA: 12 participantes mínimo por parroquia, así que...
ANIMÁDEVOS!!
Características: Actividades físicas para mellorar a saúde mobilizando
o corpo con exercicios adaptados á idade ou doenza dos maiores.
Deporte é saúde!! Consultade co médico se podedes realizar esta
actividade.
IMPORTANTE solicitar un informe médico das doenzas para adaptar os
exercicios a estas.
Prezo:
40 €.
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IX PROGRAMA TEMPO FÓRA PARA MAIORES

Este programa inclúe distintas actividades , como os xogos de cartas,
campionatos de xogos de mesa, conversas e tamén exercicios que lles
poidan axudar a conservar a memoria, a atención, a concentración, etc.
Poden participar nesta actividade todas as persoas maiores do noso
concello que teñan ganas de pasar un anaco agradable entre veciños/as.
Lugares e horario de “Tempo Fóra”:

Albixoi: martes de 11:00 a 12:00

Mesía: xoves de 15:30 a 16:30

Cumbraos: martes de 15:30 a 17:00

Cabrui: xoves de 17:00 a 18:00

Lanzá : martes de 17:00 a 18:30

Castro: xoves de 11:00 a 12:00

Xanceda: mércores de 11:00 a 12:00

Boado: venres de 11:00 a 12:00

Visantoña: mércores de 15:30 a 17:00

Olas: venres de 16:30 a 18:00

Anotarse en Servizos Sociais do Concello no 981 687 238 (Begoña).

NOTA: a actividade non se realizará naquelas parroquias que non reúnan
un mínimo de 8 asistentes, así que... ANIMÁDEVOS!!
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EXCURSIÓN A VILLAFRANCA DEL BIERZO - BALBOA
Data:

Sábado, 18 de outubro do 2014.

Lugar:

Excursión a Villafranca del Bierzo e Balboa en León.

Características:

- 8:00 de Mesía e recollida da xente polas paradas
habituais das distintas parroquias do Concello.
- 10:00 parada no camiño para almorzar (incluído
no prezo).
- 11:00 tempo libre por Villafranca do Bierzo,
capital histórica da comarca.
- 12:30 Visita á adega "Ledo" con degustación.
- 14:30 Xantar no restaurante "A Palloza de
Balboa"
- 17:00 Visita ó museo "Casa de las Gentes".
- 19:00 Saída cara a Mesía.

Prezo:

25 € por persoa que se recollerán no momento
de anotarse. O prezo para os non censados será
de 28€ por persoa.
Inscricións: Anotarse no departamento de Servizos Sociais
ata o 10 de outubro. Para máis información
chamar ó 981.68.72.38.
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CURSOS DE FORMACIÓN
CURSO CAP PARA TRANSPORTISTAS
Curso de formación continua obrigatoria dirixido a condutores que obtiveran o
permiso de conducir C1, C, C+E, C1+E (camión e trailer) antes do 11 de
setembro do 2009, e o permiso D1, D, D1+E, D+E (autobús) antes do 11 de
setembro de 2008. O curso ten unha validez de 5 anos e é obrigatorio para o
transporte de mercadorías ou viaxeiros. Máis información na Casa da Cultura.
Duración do curso: 35 h.
Prezo: 200 € + taxas (21,40 €).
Datas e horario: o 22,23, 29 e 30 de novembro. Oito horas diarias.
Onde anotarse: Casa da Cultura 981 68 72 41 antes do 31 de outubro.
Imparte: Autoescola COPACO.

OUTROS CURSOS
Infórmate na Casa da Cultura sobre outros cursos que organizarán se
hai un grupo mínimo de persoas:
-

Curso de carretilleiro.
- Curso para a obtención do título en educación secundaria
obrigatoria (E.S.O.).
- Curso de manipulador de alimentos.
Tamén podedes propoñer novos
valoraremos se é viable realizalos.

cursos
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que

vos

interesen

e

INFORMACIÓN PUNTUAL
Actividade lúdica: O SABICHÓN E OS BOLECHAS

O vindeiro domingo 28 de setembro ás 18:00 h. terá lugar na Casa da Cultura
unha actividade lúdica protagonizada polos BOLECHAS. Trátase dunha
actividade pensada para nenos de 3 a 9 anos e as súas familias na que os
Bolechas simulan un concurso cun miniteatro no que divertirán e implicarán os
máis pequenos. Para participar nesta actividade totalmente gratuíta
debédesvos anotar antes do 26 de setembro na Casa da Cultura.
Esta actividade está enmarcada no programa Falaredes
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

2014

da

Axudas ao Transporte Escolar 2014/2015
Como en anos anteriores, convocaranse proximamente as axudas de transporte
escolar. Estas estarán dirixidas a aqueles/as rapaces/as que realicen
ensinanzas de bacharelato, formación profesional ou títulos homologados
(excluídos os que teñen réxime de internado).
Todas aquelas persoas interesadas terán as bases da convocatoria e os
impresos de solicitude no concello ou na páxina web no próximo mes de
outubro. Máis información a principios de outubro no concello.
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Horario da Casa da Cultura
O horario da Casa da Cultura de setembro a xuño será o seguinte:
-

de luns a venres de 10:30 a 13:30 h e de 16:00 a 19:00 h

-

os sábados de 10:30 a 13:30 h

-

os domingos e festivos estará pechada.

Aviso para os usuarios da Biblioteca Municipal
Estamos a ter problemas co préstamo dos libros dado que os usuarios non
respectan o prazo de devolución. Isto está a provocar un aumento da lista
de espera para adquirir certos libros, sobre todo cando se trata de
novidades. É por iso que a partires de agora cada usuario físico só poderá
levar un libro do apartado de novidades da biblioteca.
Rogámoslle a todos os usuarios que teñen libros emprestados e fora de
prazo que pasen pola biblioteca para renovar o préstamo ou devolvelos e
así contribuír a un bo funcionamento da biblioteca municipal.

Datas nas que se suspenden as actividades municipais
Durante as actividades municipais de inverno do ano 2013-2014 haberá
varios días que se suspenderán as actividades para os adultos, estas datas
serán:
-

Nadal: dende o 22 de decembro ata o 7 de xaneiro (ambos inclusive)

-

Entroido: os 16,17 e 18 de febreiro.

-

Semana Santa desde o 30 de marzo ata 6 de abril (ambos os
dous inclusive).

Os días festivos non haberá actividades nin de nenos nin de adultos.
As actividades infantís e xuvenís suspenderanse nas datas das vacacións
escolares (Nadal, Entroido e Semana Santa) e días en que non haxa
colexio (días propios que colle o colexio, folgas, etc.) ou saian antes do
horario habitual.
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INSCRICIÓNS E PAGOS
INSCRICIÓNS: Para poder asistir ás actividades hai que cubrir a folla de
inscrición que se achega.
Non se realizarán inscricións nin reserva de praza por teléfono.
É OBRIGATORIO ENTREGAR CUBERTA A FICHA DE INSCRICIÓN.
Podedes entregar a ficha de inscrición na Casa da Cultura, no Concello ou
ben enviala por correo electrónico ( casadacultura@concellodemesia.es). A
ficha está dispoñible na Casa da Cultura, na última folla deste boletín de
actividades e tamén se pode baixar da páxina web do concello (preguntar
antes de cubrila polos descontos no 981 687 241).
Prazo para anotarse: do 18 ao 30 de setembro do 2014.
As persoas con algunha doenza que inflúa na actividade física que se vaia
realizar deberán presentar un informe médico para poder elaborar os
exercicios necesarios para cada persoa e así previr.
PAGOS: O prezo sinalado nas actividades é para todo o curso, a non ser que
na descrición da actividade se indique o contrario.
Os cartos devolveranse unicamente por cancelación das actividades e coa
entrega previa do recibo de cobro.

DESCONTOS, EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS:
-

FAMILIA NUMEROSA: 50% da tarifa.

-

As persoas que acrediten debidamente figurar nos rexistros do PARO:
30%.

-

As persoas que acrediten a súa FALTA DE CAPACIDADE ECONÓMICA
para o pagamento da tarifa correspondente segundo o informe dos
Servizos Sociais do Concello de Mesía ao respecto, o 100% da cota (non
pagará).
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-

As persoas que se inscriban en MÁIS DUNHA ACTIVIDADE: por dúas
actividades o 20%, por tres actividades, o 25%. Sempre e cando ditas
actividades teñan opción de desconto.

-

As persoas que acrediten ter unha MINUSVALÍA (máis do 33% de
minusvalía), descontaráselles o 30%. Hai que presentar o certificado de
minusvalía.

- Só se aplicará un desconto por persoa e os descontos só son para
as actividades anuais, non para as saídas ou actividades puntuais.

- Os descontos só serán aplicables a aquelas persoas que
figuren empadroados no Concello de Mesía, e tamén terán preferencia
en todas as actividades do concello.
As clases comezarán o 6 de outubro, se hai o n.º mínimo de participantes
en cada actividade, senón retrasarase o seu inicio. Só se avisará por
teléfono das actividades que se retrasen ou anulen, non se chamará para
as actividades que comecen con normalidade a o 6 de outubro.
Nota: agradeceriamos que aquelas persoas que deixen de asistir a algunha
actividade chamen ao 981 687 241 para comunicalo.
O concello resérvase o dereito de suprimir as actividades que non alcancen
o número mínimo esixido ou modificar os horarios, así coma facer máis
grupos de cada actividade se o número de participantes así o require.

VISITA AS NOTICIAS ACTUALIZADAS E FOTOS
DAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS

www.concellodemesia.es
Concellería deportes: deporte mesia
Concellería xuventude: xuventude concello de mesia
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FOLLA DE INSCRICIÓN
ACTIVIDADES MUNICIPAIS 2014/2015
Nome

DNI
Data de nacemento
Teléfono/s
Correo electrónico:
Enderezo
Pai/nai/titor (para os menores de idade)

DNI pai/nai
2 Teléfonos pai/nai/ fixo
ACTIVIDADE/S:

Desconto por
(Achegar o documento que o xustifique)
PREZO
OBSERVACIÓNS:

 SI  NON

Estou empadroado/a no Concello de Mesía.

 Non teño ningunha enfermidade que me impida facer con normalidade a actividade física
á que me anoto.

Como usuario deste Concello, declaro ter sido informado de que en cumprimento co
previsto na LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal e no RD 1720/07, os datos de
carácter persoal recollidos polo Departamento de Cultura e Deporte, así como as fotografías ou
gravacións feitas ao longo do desenrolo dos distintos programas culturais e deportivos, que se
levan a cabo no MUNICIPIO DE MESÍA , coa finalidade de informar e xestionar as
actividades, serán almacenados nun ou máis ficheiros con titularidade do Concello , que á súa vez
se atopan debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.Tamén me deixan
constancia dos dereitos que podo exercitar , de acceso, rectificación, cancelación e oposición
sobre os meus datos persoais, así como o de revocación do consentimiento para calquera das
finalidades antes señaladas, dirixíndose ó CONCELLO DE MESÍA, R/XANCEDA S/N, 15685,
MESÍA, A CORUÑA.

Con DNI
son certos.

DECLARO que tódolos datos aquí escritos

(Cubrir o pai/nai/titor en caso de menores de idade)
Mesía,

de

de 2014
Sinatura:
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Concello
de Mesía
INFORMACIÓN:
www.concellodemesia.es
TELEF. Casa da Cultura de Xanceda: 981 687 241
TELEF. Servizos Sociais: 981 687 238
TELEF. Casa do Concello de Mesía: 981 687 001
Fax: 981 687 069

COLABORAN:

