
Programación

Verán 2022 



CAMPAMENTO  DE  VERÁN - XOECON   2022

Características: Este  ano,  pola
situación na que nos atopamos, imos
realizar  cinco  quendas  de
campamento  para  que  todos  os/as
nenos/as poidan ter  a oportunidade
de participar nesta actividade. 

Horario   De 09:00 a 14:00 h.:

De  09:00  a  10:30  h. Os/as
participantes  poderán  entrar  no
campamento  e  contarán  con
espazos  supervisados  polo
monitorado para o xogo libre. 

De 10:30 a 14:00 h. realizarase as actividades programadas.

Datas:   1º Quenda: do 27 xuño  ata o 1 de xullo

    2º Quenda: do 4 ata o 15 de xullo

    3º Quenda: do 18 ata o 29 de xullo

    4º Quenda: do 1 ata o 12 de agosto

    5º Quenda: do 16 ata o 31 de agosto

Idades: nenos/as escolarizados/as ata os 12 anos.

Instalacións: Piscina Municipal de Xanceda e CPI Xanceda. 

Prazas: Limitadas, preferencia empadroados.

PREZO: Gratuito.  Hai que cubrir un anexo á inscrición que se vos facilitará o primeiro
día de campamento.

Durante o campamento haberá saídas. Estas terán un custo para os do campamento
igual que para os que se anoten por libre. Pódese elixir ir ás saídas e pagar ou quedar
no campa.

INSCRICIÓN:  do 6 ao 21 de xuño.   É obrigatorio cubrir  a  folla  de inscrición do
campamento,  que atoparedes na páxina web ou na Casa da Cultura. Entregar por
mail: casadacultura@concellodemesia.gal ou presencialmente.  
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ACTIVIDADES   DEPORTIVAS

ESCOLAS DEPORTIVAS  
INFANTÍS 

ESCOLA   DE   NATACIÓN:  APRENDE A NADAR 1 .
 IDADE Nenos/as  que  non  saben  nadar,  nenos/as  que  este  curso

estiveran neste curso en  6º de Educación Infantil.
 HORARIO Días: de luns a venres.

Horario: 13:15 h. – 14:00 h. 
Do 1 ao 31 de agosto.

 PREZO 15 € 

ESCOLA   DE   NATACIÓN:   NADAR 2
IDADE Nenos/as  que  xa  saben  flotar  sen  axuda  (de  manguitos,

churros). Pasarán unha proba.
HORARIO Días: de luns a venres.

Horario: 12:30 h. - 13:15 h.
Do 1 ao 31 de agosto.

PREZO 15 €

  TENIS   INFANTIL

IDADE Nivel básico. Iniciación. De 8 a 13 anos.
HORARIO Días: os martes. Do 5 de xullo ao 30 de agosto.  

Horario: 17:15 h. - 18:30 h. 
INSTALACIÓN Pistas de tenis de Xanceda.

CARACT. Aprendizaxe do tenis con xogos e circuítos. Competicións de
habilidades  e  partidos.Traer  raquetas de  tenis adecuadas á
tamaño neno/a. Mínimo 6 inscritos, máximo 10.

PREZO 8 €
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ACTIVIDADES E  ESCOLAS DEPORTIVAS PARA
ADULTOS E XUVENTUDE

TENIS (ADULTOS E +14)
IDADE De 14 anos en adiante.

Mínimo 6 inscritos, máximo 10.
HORARIO Días: os martes. Do 5 de xullo ao 30 de agosto. 

Horario: 19:30 h. – 21:00 h. 
Os  xoves  está  reservada  a  pista  no  mesmo  horario  para
partidos  entre  alumnos  da  actividade  (a  práctica  será  sen
mestre).

INSTALACIÓN Pistas de tenis de Xanceda.
PREZO 8 €

ACUAXIM.   XIMNASIA NA  AUGA. (ADULTOS E +14  
NIVEL
HORARIO

Básico – Medio.  De 14 anos en adiante.
Días: os martes. Horario: 14:00 h. – 14:45 h. 
Do 5 de xullo ao 30 de agosto.

CARACT. Exercicios físicos de pé dentro da piscina, na zona que non
cubre.
Buscamos beneficios coma:  favorecer a corrección postural e
a  circulación,  fortalecer,  mellorar  as  cualidades  físicas  e
favorecer a relaxación. 

INSTALACIÓN Piscina municipal de Xanceda.
PREZO 8 €

INICIACIÓN  Á  NATACIÓN   (ADULTOS E +14 
NIVEL Básico. Aprender a nadar a partir dos 14 anos, adultos e 

maiores.  E tamén práctica da técnica dos que xa saiban nadar.
HORARIO Luns, mércores e venres de 14:00 a 14:45 h.

Comeza o 1 de xullo

INSTALACIÓN Piscina municipal de Xanceda.
PREZO 15 €

PILATES
IDADE De 14 anos en adiante. 
HORARIO Luns  de 21:15 - 22:15  h. en VISANTOÑA

Mércores de 21:15 - 22:15 h. en XANCEDA
Do 5 de xullo ao 31 de agosto.

CARACT. Actividade física de tonificación.
Inscrición limitada a 15 persoas/grupo. Mínimo 10.

PREZO 20 €
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XIMNASIA  DE  MANTEMENTO
IDADE De 14 anos en adiante.
HORARIO Os martes de 21:30 h. a  22:30 h.
CARACT. Actividade que mellora a nosa saúde física: con xogos,

exercicios  de  forza,  flexibilidade  e  con  CIRCUITOS
adaptados ao grupo. 

INSTALACIÓN Pavillón de Xanceda
PREZO 8 € 

AERÓBIC - ZUMBA
NIVEL Básico – medio.  De 14 anos en adiante.
HORARIO Os xoves, de 21:30 - 22:30 h. 

Comeza o 7 de xullo.
CARACT. Actividade física  de  baile  ao  ritmo da  música,  con

pasos e coreografías dirixidas. 
INSTALACIÓN Pavillón de Xanceda.
PREZO 15 € .

  ACTIVIDADES  CULTURAIS  E  FORMATIVAS

PINTURA

Idade: 4 anos en adiante, inclusive adultos.
Día: Mércores. Horario: Grupo 1 de 17:15 - 18:30h.      Grupo 2 de 18:35 - 19:50 h.
Instalación: Lugar a determinar segundo onde se xunte grupo.
Inicio: Do 1 de xullo ata o 26 de agosto.
Prezo: Xullo e agosto 15 €. Máximo 10 persoas por grupo.

INFORMÁTICA

Características:  Unha  oferta  formativa  para
aproveitar  é  coller  destreza  co  teclado,  ó
mesmo  tempo  que  aprendemos  informática.
Os grupos serán por idades. Cada un debe de
levar  o  seu  ordenador  preferiblemente. No
caso de non telo o concello proporcionarao en
concepto de préstamo.
Idades: de  9  anos  en  adiante,  inclusive
adultos.
Días: Luns  e  venres.  Horario:  Grupo  1  de
18:00-19:30h.   Grupo 2 de 19:45-21:15 h.
Instalación: Este curso poderase realizar na
parroquia onde se xunte máis xente. 
Inicio: Do 2 ata o 30 de xullo (poderase facer
outro grupo en agosto se temos participantes)
Prezo: 15€/mes
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TEMPO CONECTADOS:  CURSO TABLETS

Curso de alfabetización dixital para poder integrarse
no manexo das TICs, dirixido a persoas adultas sen
coñecemento dixital. 
O  Concello  aportará  as  tablets  para  o
desenvolvemento da actividade. 
Lugar:  Locais  sociais  e  Casa  da  Cultura,  onde  se
reúna xente para facer grupo.  
Inscricións : Casa da Cultura ou concello. Comezará
en canto haxa un grupo.

DEBUXANDO LETRAS: OBRADOIRO DE LETTERING

Queredes aprender a facer letras e caligrafía de moitas
formas e maneiras?

Imparte: Alba Farto.

Idade: A  partir de 10 anos.

Horario: Ás 11:00 h.  Día: 15 de xullo de 2022.

Lugar: Casa da Cultura  de Xanceda.

QUEN FAI UN CESTO FAI UN CENTO

Horario: Ás 11:30 h. do día  22 de xullo de 2022.

Un  obradoiro  para  todas  as  idades  (a  partir  dos  10
anos), onde poderedes aprender a facer un cesto con
papel reciclado. Idades: A partir de 10 anos. 

Imparte: Electra  Menéndez  muñoz  de  PEDRAS DE
PAPEL.

Lugar: Casa da Cultura de Xanceda.

SAÍDAS  PARA O VERÁN

XORNADAS  XUVENTUDE
Características:   Tres días de aventura con pernota no camping de Rianxo, praia,  
kaiak e outras actividades. Todas as actividades serán con monitores profesionais.
Idade: A partir de 13 anos ata máximo 20 anos.
Días: 27, 28, 29 de xuño.
Prezo: 50 €.
SAÍDA CENTRO DE TURISMO  EQUESTRE “O VENTOSO”
Día: 27 de xullo.  Horario saída:  9:15  volta : 14:30. Prezo:  10 € por neno/a. 
Levar merenda e auga.
Características: Esta saída está dirixida ós nenos/as dende  4 a 16 anos, pero farán
actividades diferentes:
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    - De 4 a 11: Os que acoden o campamento poderán ir solos cos monitores; os
outros terán que ir acompañados dun adulto responsable. Farán visita ao centro,
paseo en cabalo/poni, taller de pan.
  -  De 12 a 16: Poden ir solos con autorización. Terán o “Circuito verde” que
discurre a varios niveles  de altura,  cunha parte do rocódromo, con oito retos
diferentes. Termina nunha tirolina de 90 metros que está a 10 metros de altura.

SAÍDA  AO  AQUAPARK: 14 de xullo

Características:  Saída ás 10:45 h.
e  volta  ás  19:00  h.  na  Casa  da
Cultura.  Levar  comida  da  casa  así
coma  crema  protectora  e
viseira/gorro. Os/As menores de 12
anos terán que levar acompañante.

Día: Xoves 14 de xullo

Inscricións:  Na Casa  da  Cultura
ou Concello. Prazas limitadas. 

Prezos: 5€ para todos/as, os menores de 4 anos non pagarán.

SAÍDAS Á PRAIA DE BOIRO

Días: os xoves 7, 14, 22 e 28 de

xullo;  e  4,  11,  18  e  25  de

agosto.

Características:  Farase  un

único  percorrido  cun  bus,

estando  o  número  de  prazas

limitado a 55 persoas. O prezo

para cada día será de 7 € (6 €

para os menores de 12 anos),

sendo preciso  aboar  o  importe

por adiantado para a reserva de praza, mediante ingreso bancario. 

Hora e lugar de saída: O bus comeza o recorrido ás 9:45; e fará as seguintes paradas:

Lanzá, Cumbraos, Castro, Xanceda, Mesía, Visantoña, Olas. A volta cara a Mesía será

ás 19:00. 

Nota: Os asistentes que sexan menores de idade deberán presentar unha autorización

asinada polos pais. Os menores de 14 anos terán que ir acompañados dun adulto.

Inscricións: Chamando a Servizos Sociais a partir do 20 de xuño (Tlf:  981687238).
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EVENTOS  DE  VERÁN

RUTA  DE SENDEIRISMO  "Pinos do mar - Razo": 19 de xuño  

CARACTERÍSTICAS:  Ruta  sinxela  sobre  13
kms. Saída  bus:  Praza  de  Xanceda  8:30  h.
Regreso bus:  Tras  comida   en zona da ruta,
sobre  as  18  h.  Parte  do  coste  do  bus  é
subvencionado polo concello.

 Prezo: 20 €  (a pagar no bus). 

INSCRICIÓNS:  ata 15 de xuño chamando a Casa da Cultura  ou mail a 
actividades@concellodemesia.gal. Mínimo de 20 inscritos.            

TORNEO INTERPARROQUIAL DE FÚTBOL:   23 e 24 de xullo

Torneo de fútbol  no Campo de Visantoña.
Xogarase unha liga todos contra todos por
categorías e fases finais. O mellor puntuado
gaña Trofeo. 
Medallas para participantes Base. 
Presentación  dos  equipos  para  cotexar
documentos para idades: media hora antes
do inicio dos seus encontros.

HORARIOS do sábado 23 de xullo:
18:00 h. COMPETICIÓN FÚTBOL 8 - Categoría BASE: 9 – 12 anos
18:00 h. COMPETICIÓN FÚTBOL 5 - Categoría MINI:  5 - 8 anos.

HORARIOS do domingo 24 de xullo:
11:00 h. COMPETICIÓN FÚTBOL 11 OU 8 - Categoría MAXI: 13 – 16 anos
16:00h.COMPETICIÓN   FÚTBOL 11 - Categ. ADULTOS: Máis de 16 anos.
INSCRICIÓN ATA O 20 DE XULLO POR EMAIL DOS EQUIPOS por parroquias 
co cadro de equipos (na web) . Máximo 3 comunitarios (xente que non sexa da 
parroquia).Enviando o cadro de inscrición a actividades@concellodemesia.gal
Sorteo e publicación do cadro de competición o xoves  21 de xullo no Concello.

FESTA DA AUGA:  SÁBADO 30 de xullo a partir das 16 h.

Festa gratuíta nas Piscinas de Xanceda con
Inflables  nas piscinas,  xogos con probas de
auga, Festa da escuma, etc.

Para todas as idades. Non é necesario saber
nadar.  Nen@s acompañados de adultos.

Imprescindible  anotarse na Casa da Cultura
para  avisar  se  hai  inclemencias

meteorolóxicas e se suspende a actividade.
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XIII TORNEO DE TENIS CONCELLO DE MESÍA

NIVEL Non profesional. Categorías masculina, feminina e dobres (mixta
ou non).

DATAS Mes de Agosto. 
Horarios dos partidos a acordar entre os/as rivais, dentro destes 
prazos:
1 agosto: Límite de inscricións. 
2 agosto: Sorteo e publicación do cadro de competición.
3- 9 agosto: 1ª ronda, comezo do Torneo.
10 - 16 agosto: 2ª ronda. 
17 - 23 de agosto: Semifinais. 
27 de agosto (de 9-13 h): Finais de cada Copa.
Pistas de tenis de Mata – Xanceda. Preferencia de uso das 
instalacións para este torneo.

CARACT. Sistemas de competición DOBRES: por eliminación automática
ao mellor de 2 sets.
Sistema de competición INDIVIDUAIS: deportistas perdedores
nas dúas primeiras rondas xogarán partidos entre eles pola Copa
de  Prata.  Os  gañadores  accederán  á  Semifinais  da  Copa  de
Ouro. 
Horarios dos partidos: Cada partido ten unha semana de prazo
para xogarse contra quen corresponda por sorteo. Autoarbitraxe.

INSCRIC. Enviando  folla  inscrición  do  Torneo  (na  web)  por  email  a
actividades@concellodemesia.gal

AVISOS
lE

HORARIO DE VERÁN DA CASA DA CULTURA
o A Casa da Cultura en xullo estará aberta os luns, mércores e venres de 10:30 a

13:30 h. 
o No mes de agosto estará pechada.
o Novidades na biblioteca. 

AXUDAS PARA  ESTUDANTES 
ATENCIÓN CONVOCATORIA EN OUTUBRO!

TRANSPORTE.  As  axudas  para  transporte  escolar  dirixidos  a  estudantes  de
bacharelato e formación profesional.

NOVIDADE: ORDENADORES E IMPRESORAS. No caso da compra de ordenadores 
e impresoras poderase acceder a unha axuda por familia (con nenos/as 
escolarizados dende primaria ata universitarios) e esta acadará un importe de ata 
200 euros. Priorizarase polo nivel de renda ata esgotar o crédito dispoñible. 
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Poderán ser subvencionados ordenadores cuia compra se realizara dende o 1 de
xaneiro deste ano, sempre que se achegue a documentación xustificativa (factura
e xustificante pago).

ACTUACIÓNS DE VERÁN

AS ACTUACIÓNS SAIRÁN NO FACEBOOK E NA WEB PORQUE AINDA FALTAN POR
ULTIMAR DATAS. ADEMAIS PODE HABER CURSOS ACTIVIDADES QUE NON ESTÁN
AINDA PROGRAMADAS, POLO QUE VOS RECOMENDAMOS BOTAR UN OLLO AS
REDES.

MÁIS  INFORMACIÓN
WEB:   www.concellodemesia.gal

FACEBOOK:  
concellodemesia 
deporteconcellomesia
TELÉFONOS:
Servizos Sociais..................... 981 687 238
Casa do concello.................... 981 687 001 Ext.3
Casa da Cultura..................... 981 687 241

                                                   PISCINAS MUNICIPAIS

o Acceso á instalación será por orde de chegada. 
o A preferencia de acceso será do 90% para os empadroados. 
o Terán preferencia no uso e aforo as actividades municipais durante as mañáns.
o Horarios: A piscina grande de 12:00 a 21:00 horas e a piscina infantil de luns a

venres de 15:00 a 21:00 horas e durante o fin de semana no horario habitual, de
12:00 a 21:00 h. 

o O acceso á  instalación  significa  a  aceptación  da  súa  Normativa.  (Normativa
completa na Web municipal.)

o Apertura das piscinas: do 20 de xuño ao 31 de agosto incluídos.

INSCRICIÓNS   

o É obrigatorio anotarse a todas as actividades e escolas de verán cubrindo a folla
de inscrición que atoparedes tamén na web. Incluso as gratuítas polo seguro.

o Do 20 ao 29 de xuño. 
o Entregar presencialmente ou por   mail: casadacultura@concellodemesia.gal.
o PREZO: cada actividade ten anotado o seu prezo. 
o Para formalizar a INSCRICIÓN hai que APORTAR O XUSTIFICANTE DO PAGO,

cando se faga O GRUPO COMPLETO DA ACTIVIDADE.
o As persoas empadroadas no Concello de Mesía terán preferencia en todas

as actividades sobre aqueles non empadroados.
o O concello resérvase o dereito de modificar a programación en caso de non

haber  un  número  mínimo  de  participantes  nas  distintas  actividades.
Avisarase a cada persoa en caso de tomar algunha decisión que afecte á
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actividade na que estea anotada, senón comezarase a actividade tal como
está detallado nesta Programación.

o Comezo  actividades dende  o  1  de  xullo,  agás  Aprender  a  nadar  que
comeza o  1 de agosto.

FOLLA DE INSCRICIÓN
ACTIVIDADES MUNICIPAIS  VERÁN 2022

Nome _______________________________________________________________

DNI   __________________________________________________________________

Data de nacemento  _____________________________________________________

Teléfonos (poñer 2 números):  _____________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________

Enderezo: ______________________________________________________________

Pai/nai/titor: ____________________________________________________________

DNI (pai/nai/titor):  ________________________________________________________

Teléfono/s  _____________________________________________________________

ACTIVIDADE/S:  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

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.
O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos persoais,
e imaxes aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de
Concello de Mesía, na forma e para as finalidades indicadas na Política de Protección de
Datos Persoais a efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de datos. Tamén
poderá exercitar o dereito de acceso, rectificación, cancelación, e, no seu caso, oposición,
segundo o establecido no citado regulamento.

Con  DNI  _______________________DECLARO  que todos  os  datos  aquí  escritos  son
certos. (Cubrir o pai/nai/titor en caso de menores de idade). 

Mesía, _____de_________________de 2022

Sinatura:
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HORARIO  ACTIVIDADES  MUNICIPAIS 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10:30

12:00 CACHIBOL

12:30

13:15
NADAR 2 NADAR 2 NADAR 2 NADAR 2 NADAR 2

13:15

14:00
NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1

14:00

14:45
NATACIÓN +14

e ADULTOS 
ACUAXIM +14
e ADULTOS

NATACIÓN +14
e ADULTOS 

NATACIÓN +14
e ADULTOS

17:15

18:30

INFORMÁTICA
1

(18- 19:30)

TENIS
INFANTIL

TEMPO
CONECTADOS
(18:00-19:00)

PINTURA 1
INFORMÁTICA

1
(18- 19:30)

18:30

20:00

INFORMÁTICA
2

(19:45 - 21:15)

TENIS +14 e
ADULTOS

(19:30)

TEMPO
CONECTADOS
(19:15-20:15)

PINTURA 2
INFORMÁTICA

2
(19:45 - 21:15)

21:30
PILATES

VISANTOÑA
(21:15)

XIMNASIA
MANTEMENTO

PILATES
XANCEDA

(21:15)
 

CALENDARIO   EVENTOS  VERÁN  2022

18 de xuño__ FESTA DA TERCEIRA IDADE

19 de xuño__ RUTA DE SENDEIRISMO A RAZO

20 de xuño __ Comezo Inscricións e APERTURA DAS PISCINAS

27 xuño__ Comezo dos Campamentos Conciliación XOECON VERÁN

27/28/29 de xuño__SAÍDA XUVENTUDE

7, 14, 21 e 28 de xullo__SAÍDAS Á PRAIA DE BOIRO.

14 de xullo__SAÍDA AO AQUAPARK

23/24 xullo__ TORNEO INTERPARROQUIAL DE FÚTBOL.

30 de xullo__FESTA DA AUGA.

1 de agosto__COMEZO ESCOLAS NATACIÓN INFANTIS E TORNEO DE
TENIS

4, 11, 18 e 25 de agosto__ SAÍDAS Á PRAIA DE BOIRO.

27 de agosto__Finais TORNEO DE TENIS

Setembro e Outubro/Novembro__CAMIÑO DE SANTIAGO  ATA 
FISTERRA EN 7 ETAPAS. Máis información na web no mes de setembro.
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