
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Novas de Mesía       

 
 

 
EXCURSIÓN: PATINAXE SOBRE XEO E CINE 

Día: Xoves, 26 de decembro. 
Horario: De 10:00 a 18:30 h. (saída e chegada 
aproximada á Casa da Cultura).  
Idade: Para patinar, a partir de 5 anos. Os menores de 12 
anos deben ir cun adulto; para os demais, os pais terán 
que asinar unha autorización.  
Características: Cine e patinaxe, nas Cancelas e en 
Área Central. Levar luvas e calcetíns de reposto. 
Prezo: Patinaxe: 4 € para todos; Cine: 4,50 € para 
nenos/as e para os adultos que acompañen aos/ás 
nenos/as. A primeira hora iremos ao cine. As películas a 
escoller serán JUMANJI e ESPIAS CON DISFRAZ. 
Despois de comer nas Cancelas iremos a Área Central a 
patinar.  
Pagarase antes do día da saída para reservar a praza. 
INSCRICIÓNS: ata o 20 de decembro na Casa da 
Cultura.  
 

SAÍDA AO XUVENLUGO (LUGO)  
Día: Xoves, 2  de xaneiro. 
Hora: De 15:00 a 21:30 h. (Saída e chegada: Casa da 
Cultura). 
Idade: Todas as idades. Importante: Os menores de  10 
anos deberán ir cun adulto que se responsabilice deles. 
Para os demais, cómpre autorización asinada dun 
proxenitor. 
Prezo: 5 € para nenos/as e adultos acompañantes. 
Características: Visita ao Salón de Ocio Infantil e Xuvenil 
situado no Pazo de Congresos de Lugo. Atraccións de 
todo tipo e tamén un espazo infantil para os máis 
pequenos (de 0 a 3 anos). Hai outras como minigolf,  
karts ou piscina con barquiñas DE PAGO. 
Observacións: Pódese levar un bocadillo para merendar 
ou mercalo en Xuvenlugo. 
INSCRICIÓNS: Ata o 27 de decembro na Casa da 
Cultura. PRAZAS LIMITADAS! 
 

SAÍDAS   
 
 

 
ADORNOS DE NADAL 

 
Idade: Persoas adultas. 
Día e hora: Mércores 18 e xoves 19 de decembro de 
16:00 a 18:30 h. 
Lugar: Casa da Cultura.  
Prezo: 10 € (Material incluído). 
Inscricións: Ata o 16 de decembro na Casa da Cultura. 
Neste obradoiro aprenderás como se crean varios tipos 
de adornos de Nadal. Cada participante poderá aproveitar 
para decorar a súa casa durante o Nadal. 
 
Nota: Cada persoa debe traer unha tesoira e un tarro de 
cristal ca boca ancha. 
 
 

COCIÑA NO NADAL 
Idade: Persoas adultas. 
Día e hora: 16 e 17 de decembro de 17:00 a 19:00 h.  
Lugar: Casa da Cultura.  
Prezo: 12 €. 
Inscricións: Ata o 10 de decembro na Casa da Cultura. 
Necesitas ideas para preparar un menú de Nadal? 
Participa neste obradoiro onde se preparará un menú 
completo para gozar en familia nos festexos do Nadal. 

 
 

O PAXE REAL NOS COLEXIOS 
As Escolas Unitarias de Olas e Visantoña e o CPI de 
Xanceda recibirán a visita do Paxe Real o próximo 20 de 
decembro, quen se encargará de recoller as cartas para 
os Reis Magos e entregará caramelos a todos os nenos e 
nenas de infantil e primaria.  

 
 

CACHIBOL DE REIS 
Horario e lugar: 3 de xaneiro de 11:00 a 12:30 h. no 
Pavillón de Olas. 
Actividade gratuíta e aberta a todo o que queira, non só 
aos/ás anotados/as no cachibol anual. 
É aconsellable ir en compañía de fillos/as, netos/as, 
outros familiares e veciños/as, para que o xogo sexa máis 
divertido. 
 
 

“COAS TÚAS MANS” 
MANUALIDADES PARA RECICLAR 

Horario: Os luns de 17:30 a 19:00 h. Comeza o 20 de 
xaneiro ata o 9 de marzo. 
Lugar: Casa da Cultura. 
Prezo: 30 €.  
Inscricións: Na Casa da Cultura.  
 
Tamén comezaremos á anotar na Casa da Cultura aquela 
xente que estea interesada nun CURSO DE COCIÑA 
para o seguinte trimestre. 
  
 

CULTURA E DEPORTE 

 
 
 
 

Día: Domingo 5 de xaneiro de 2020. 
Horario e lugar: De 16:00 a 20:00 h. no Pavillón de 
Visantoña.  
Un ano máis os Reis Magos virán para ver aos nenos e 
nenas do noso Concello e para entregarlles caramelos e 
agasallos. Aproveitaremos para pasalo ben nunha festa 
con inchables, xogos, talleres, etc. e tamén probaremos 
o tradicional roscón de Reis. 
Inscricións: Anotarse antes do 27 de decembro na 
Casa da Cultura para que os Reis conten convosco. 
NOTA: Pregamos NON ir en ZAPATOS DE TACÓN  
debido ás características do novo chan.  
 
 

FESTA DE REIS 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
XOECON NADAL 

 
 

Xogamos ó FUTBOL SALA 
O 27 de decembro terá lugar no pavillón de Olas unha 
actividade na que nenos/as de  6 e 16 anos disputarán 
partidos de fútbol sala. Os partidos xogaranse entre as 
11:00 e as 13:00 h., co obxectivo de que os/as 
rapaces/zas pasen unha mañá divertida xogando todos 
contra todos en diferentes partidos curtos (a duración 
dependerá dos nenos inscritos). Para inscribirse, 
deberán indicar as súas idades co fin de evitar grandes 
diferenzas na realización da actividade. Esta levarase 
a cabo con 4 equipos como máximo, co fin de 
aproveitar de mellor forma o tempo de xogo. 
 

Xogamos ó BADMINTON 
O día 30 terá lugar no pavillón de Olas unha actividade 
na que os/as nenos/as de entre 6 e 16 anos disputarán 
partidos de bádminton por parellas. Os partidos 
xogaranse entre as 11:00 e as 12:30 h., tempo durante 
o cal, un máximo de 8 parellas xogarán todas contra 
todas.  
 
Para as dúas actividades inscribirse na Casa da 
Cultura ata o 23 de decembro. 
 

LUDOTECA de Nadal 
Dirixido aos/ás máis peques, a partir de 3 anos e ata 
10, dous días onde poderedes pasar unha mañá moi 
divertida.  27 e 30 de decembro.  
Pintaremos, xogaremos, bailaremos, … todo cun único 
fin: divertirse!. 
Horario: de 10:00 a 13:00 h. (pódense deixar ás 9.30 e 
recollelos á 13:30 h. no caso de que non poidades vir 
antes). 
Prazas: mínimo 12, máximo 20. 
Inscricións: Casa da Cultura, ata o 19 de decembro. 
Prezo: 3 euros/dia. Podedes anotarvos un día ou os 
dous. 
 
 

 
 

 
Unha vez máis, o programa “Deporte é Saúde” oferta as 
saídas ao Balneario de Brión para todas as persoas que 
estean empadroadas no concello. 
Días: As saídas serán o venres 21 e 28 de febreiro e 6 
e 13 de marzo, de 14:30 a 19:00 h. Observación: O 
bus pasará polas parroquias de Olas, Visantoña, Mesía, 
Xanceda e Lanzá. 
Anotarse no Concello entre o 3 e o 17 de febreiro. 
Terán preferencia as persoas que se anoten os 4 días. 
Prazas limitadas! A inscrición formalizarase co pago, 
non telefonicamente.  
 

BALNEARIO 

 
Concello de Mesía  

O alcalde, toda a corporación do Concello de 
Mesía e os/as traballadores/as municipais 
deséxanlles Bo Nadal e un Feliz Aninovo 2020. 

 

 
REDE MESÍA XOVE 

 
 

MONITOR@S RECICLAD@S 
Monitor@s reciclad@s é un novo programa do concello 
enfocado a tod@s @s que vos guste o campo do tempo 
libre tanto para monitor@s coma para @s que pensen 
selo, nun futuro, mestres, pais; un amplo abano de xente 
que lle guste o mundo do ocio da educación e o tempo 
libre. Teredes a programación proximamente na páxina 
web e no facebook xuventude Mesía pero se ademais 
queredes aportar ideas podedes facelo a través do correo 
da Casa da Cultura. 
INSCRICIÓN: Casa da Cultura ou Concello, tamén no 
correo casadacultura@concellodemesia.gal 
As xornadas terán lugar un sábado ao mes. A primeira 
tratará sobre CONTACONTOS. Se estades interesad@s 
anotádevos canto antes e así poñeremos data e prezo. 
  

PREPARATORIOS INGLÉS B1 E B2  
Nestas clases poderás prepararte para superar as probas 
de nivel B1 e B2 de inglés, segundo corresponda. 
Horario: Sábados B2 de 11:00 – 12:30 h. e B1 de 12:30 
a 14:00 h. Comezo 18 de xaneiro se hai grupo. 
Lugar: Casa da Cultura. Prezo: 35 €/mes.  
Inscricións: Ata o 4 de xaneiro na Casa da Cultura.  

 

 
 

 
MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR E 

INFORMÁTICA BÁSICA PARA NENOS/AS 
Nesta actividade os/as rapaces/as, maiores de 8 anos, 
poderán adquirir nocións básicas de informática. No 
caso de haber maior demanda procurarase crear un 
segundo grupo tendo en conta os niveis de cada quen. 
Horario: Martes de 16:15 a 17:45 h. Comezo o 15 de 
xaneiro. 
Prezo: 18 €/mes. Dous ou máis irmáns  15 € ao mes 
cada un.   
Inscricións: Casa da Cultura ata o 8 de xaneiro.  
 

MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR E 
INFORMÁTICA BÁSICA PARA ADULTOS 

Nesta actividade poderedes adquirir nocións básicas de 
mecanografía e informática. Horario a convir (ao 
anotarse dicir se preferides mañá ou tarde).                                
Prezo: 18 €/mes.  
Inscricións: Casa da Cultura ata o 8 de xaneiro.  
 

              MANEXO DE TABLETAS, MÓVILES  
Curso dirixido a persoas adultas que queiran aprender 
coñecementos básicos para manexar o móbil e as 
tablets. 
Horario: Martes de 18:00 a 19:00 h. Do 8 de xaneiro 
ata o 26 de febreiro. 
Prezo: De balde.    
Inscricións: Casa da Cultura ata o 2 de xaneiro. 
 

PRÓXIMOS CURSOS  
- PODA 
- CHARLA PRÁCTICA, VESPA VELUTINA 

(TRAMPAS) 
Se estades interesad@s en calquera destes cursos 
anotádevos na casa da cultura e darémosvos 
información en canto estean concretados e/ou 
seguídenos no facebook xuventude Mesía ou páxina 
web. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN - FORMACIÓN 
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