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NORMAS  DE  SEGURIDADE  POLO  COVID-19 

NAS  ACTIVIDADES  MUNICIPAIS  VERÁN  2020 
 

 Os/as participantes deberán responsabilizarse da súa situación particular fronte 

ao COVID-19, de tal xeito que se algún presenta sintomatoloxía asociada non 

acudirá á actividade 

 Garantir unha distancia interpersoal mínima de 1,5 metros, e evitar as 

aglomeracións.  

 Uso de mascarilla se non se pode manter a distancia social de 1,5 m. 

 Medidas persoais obrigatorias de hixiene e protección: desinfección de mans e 

calzado na entrada das instalacións, toser no codo, evitar tocar a cara cas mans, 

evitar tocar equipamentos e barandillas.  

 As/os monitoras/es velarán pola seguridade da actividade mediante o axeitado 

cumprimento de todos os protocolos e medidas de seguridade establecidos; e, 

se fose necesario, o control da temperatura de todos/as participantes.  

INSCRICIÓNS   VERÁN   2020 
o É obrigatorio anotarse a todas as actividades cubrindo a folla de inscrición 

que atoparedes na web. Incluso as gratuítas. 
o Do 22 ao 29 de xuño. 

o Entregar presencialmente no Concello  ou por   

mail: casadacultura@concellodemesia.gal. 

o PREZO: cada actividade ten anotado o seu prezo.  
o *Prezo gratuíto das actividades deportivas de verán para quen acudira as 

mesmas no curso 2019-20 (non pagarán se están ao día nos seus pagos: 
ximnasia de mantemento, patinaxe e aeróbic). 

o Os empadroados 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 
actividade na que estea anotada, senón comezarase a actividade tal como 
está detallado nesta Programación. 

 

mailto:casadacultura@concellodemesia.gal�
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CAMPAMENTO  DE  VERÁN  XOECON   2020 
Características actividade: Este 

ano, pola situación na que nos 

atopamos, imos realizar tres 

quendas de campamento para que 

todos os/as nenos/as poidan ter a 

oportunidade de participar nesta 

actividade. Os participantes 

poderán entrar no campamento 

entre as 09:30 e as 10:30 h. e 

contarán con espazos 

supervisados polo monitorado para o xogo libre. De 10:30 a 14:00 h. realizaranse as 

actividades propias do campamento como talleres culturais, cociña, modelado, 

ximkanas, actividades predeportivas, rutas, xogos nas piscinas, etc.  

Máis información será entregada no Concello no momento da inscrición: follas de 

autorizacións, materiais necesarios, normas Covid-19, etc... 

Datas:   1º Quenda: 6 de Xullo ata o 17  

     2º Quenda: 20 de Xullo ata o 31 

   3º Quenda: 3 de Agosto ata o 14  

Idades: nenos escolarizados ata os 14 anos. 

Horario: 09:30 a 14:00 h.   

Instalacións: Piscina Municipal de Xanceda e Brañas da Valga.   

Nota: Facilitaranse mascarillas quirúrxicas cando as precisen.  

Prazas: Limitadas, preferencia empadroados. 

PREZO: Gratuíto.Hai que cubrir un anexo a inscrición que se vos facilitará o primeiro 
día de campamento. E achegar a declaración da renda. 

Inscrición: do 22 ao 29 de Xuño.  É obrigatorio cubrir a folla de inscrición, que 
atoparedes na páxina web ou no Concello. Entregar por mail: 
casadacultura@concellodemesia.gal ou presencialmente.   
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SAÍDAS 

Características: Estas saídas 

realizaranse nesas dúas fechas 

propostas. Informarase do horario, 

lugar e actividade que faremos (cine, 

ocio, etc) no campamento,  facebook 

e páxina web. c 

Día: Venres 17 e 31 de Xullo. 

Destinatarios/as: Todos/as os/as 

rapaces/zas ata os 16 anos do concello con autorización firmada.  

Prezo: Fixarase unha vez se defina a actividade. 

Inscricións: No Concello de Mesía. Prazas limitadas. Se non se xunta un mínimo de 

xente suspendese. Explicaranse as medidas a ter en conta, para a seguridade das 

crianzas. 

Teléfono:  981.687001 (Extensión 3).  

ACTUACIÓNS 

Características: Esta actuación de xogos 

Paparrubio é un compendio de xogos 

autónomos e animados de temática agraria, 

que nos dá a coñecer un dos paxaros máis 

pequenos e rebuldeiros e cantaruxeiros da 

nosa fauna.  

MÚSICA E XOGOS DO  PAPORRUBIO 

Día: Venres 10 de xullo 2020. 

Hora: De 11:30 a 14:00 h. 

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda. 

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 8 de Xullo no Concello. 
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Características: O espectáculo 

combina, tendo o mundo da 

gastronomía como telón de fondo, a 

música, o humor e a maxia.  

TEATRO: SAAABOR  

Día: Sábado 22 de agosto de 2020. 

Hora: 17:00 h. 

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda, ó aire libre. Se chove pasa o pabillón de 

Visantoña.   

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 15 de Agosto no Concello. 

 

ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS 

Idade: 4 anos en adiante, inclusive adultos. 

PINTURA 

Día: mércores   

Horario: Grupo 1 de 17:15 - 18:30h.  

     Grupo 2 de 18:45 - 20:00h. 

Instalación: Lugar a determinar según onde 

se xunte grupo. 

Características: A actividade teredes que acudir con mascarilla,  a mestra irá 

atendendo individualmente,  o alumnado manterá as distancias de seguridade. 

Utilizarase o material de xeito individualizado. No caso de ter que compartir algo, solo 

será pintura que repartirá a mestra nunca cadros nin pinceis ou outros utenslios. Antes 

de entrar e saír  procederase a desinfección de mans. 

Inicio: Do 8 de xullo ata o 26 de agosto. 

Prezo: Xullo e agosto 15€. 
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Idades: de 9 anos en adiante, inclusive adultos. 

INFORMÁTICA 

Días: Luns e venres. 

Horario: Grupo 1 de 10:30-12:00h. 

                Grupo 2 de 12:00-13:30h. 

Instalación: Este curso poderase realizar 

na parroquia onde se xunte máis xente, 

sempre que os locais sociais conten ca 

superficie suficiente para manter as distancias.  

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. 

Os grupos serán reducidos, pero poderanse ampliar as horas. O noso interese e formar 

a xente neste campo, dado que agora máis que nunca comprobamos a necesidade de 

facelo. Manterase a oferta de cursos de informática  ao longo do ano. Acudirase o 

curso con mascarilla. 

Inicio: Do 6 ata o 31 de xullo (poderase facer outro grupo en agosto se temos 

participantes) 

Prezo: 15€/mes 

Reprogramamos o curso de globoflexia:. Avisaremos 

de datas nas que se impartirá. Se estades interesados 

podedes chamar e así xa vos avisamos, dende 

xuventude, cando esté concretado o curso. Estará 

publicado na web e facebook do Concello Mesía 

MONITORXS RECICLADOS 

Teléfono: 981.687001 (Extensión 3).  
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ACTIVIDADES   DEPORTIVAS 
ACTIVIDADES 

INFANTÍS E XUVENÍS 
INSTALACIÓN DATAS HORARIOS PREZO 

APRENDE A NADAR 1 Piscinas Xanceda Lu. a  Ve. 13:00 - 13:45 14€ 

APRENDE A NADAR 2 Piscinas Xanceda Lu. a  Ve. 12:15 - 13:00 14€ 

PATINAXE *  

(Solo para alumnxs das escolas 
2019-20) 

Pav. de Olas Martes 16:00 - 17:00 GratuÍto* 

TENIS E BADMINTON  

(Precisa raquetas de tenis) 

Pistas Xanceda / 

Pav. de Olas 
Martes 17:15 - 18:30 8€ 

AEROBIC +12 Pav. de Olas Xoves 16:00 - 17:00 8€* 

ACTIVIDADES  

ADULTOS E XUVENÍS 
INSTALACIÓN DATAS HORARIOS PREZO 

NATACIÓN ADULTOS Piscinas Xanceda Lu. e me. 14:00 - 14:45 14€ 

ACUAGYM Piscinas Xanceda Martes 14:00 - 14:45 8€* 

XIMNASIA MANTEMENTO 
(Especial CIRCUÍTOS)  Pav. Olas Martes 21:45 - 22:45 8€* 

TENIS  Pistas de Xanceda Martes 18:30 - 20:00 8€ 

AERO - ZUMBA Pav. Olas Xoves 21:45 - 22:45 8€* 

 
o O Concello manterá os grupos das 

actividades 2019-20 dándolles preferencia 

de prazas xa que non puideron desfrutar 

das actividades polo confinamento.  

 

o  Comezo actividades a semana do 6 
xullo, agás Aprender a nadar que comeza 

o  3 de agosto. 

 

o *Prezo gratuíto das actividades de verán para quen acudira ás mesmas no 2019-20 

(non pagarán se están ao día nos seus pagos: ximnasia de mantemento, patinaxe e aeróbic).  
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ESCOLAS DEPORTIVAS   
INFANTÍS E XUVENÍS DE VERÁN  

 
 

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

estiveran en 3º de educación infantil. 
 HORARIO Días: de luns a venres. 

Horarios: 13:00 h. – 13:45 h.  
Do 3 ao 31 de agosto. 

 INSTALACIÓN Piscina de Xanceda. 
 PREZO 14 € . 

 

 
 

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

churros, ...). Pasarán unha proba. 
HORARIO Días: Luns, martes, mércores e xoves. 

Horarios: 12:15 h. - 13:00 h. 
Do 3 ao 31 de agosto. 

INSTALACIÓN Piscina de Xanceda. 
PREZO 14 €. 

 

 
 

PATINAXE 
IDADE Deportistas que fixeran a actividade de Patinaxe no curso 

2019 - 20. 
HORARIO Días: Os martes. 

Horarios: 16:00h. - 17:00 h. 
INSTALACIÓN Pavillón de Olas. 
CARACT. Práctica de deslizamento sobre rodas con xogos. 

Mínimo 9 inscritos. 
PREZO Gratuíto.  

 

 
 

ESCOLA  DE  TENIS  E  BADMINTON 

IDADE Nivel básico. Iniciación. 
De 8 a 14 anos. 

HORARIO Días: Os martes. 
Horarios: 17:15 h. - 18:30 h. 
Do 3 ao 31 de agosto. 

INSTALACIÓN Pistas de tenis de Xanceda ou Pavillón de Olas. 
CARACT. Aprendizaxe do tenis e bádminton con xogos e circuítos. 

Competicións de habilidades e partidos. 
Traer raquetas de tenis adecuadas á idade. 
Mínimo 6 inscritos, máximo 9. 

PREZO 14 €. 
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ACTIVIDADES E  ESCOLAS PARA ADULTOS 

 
 

TENIS 
IDADE A partir de 15 anos. 
HORARIO 
 

Os martes. Do 6 de xullo ao 31 de agosto. 
18:30 h. – 20:00 h. 

INSTALACIÓN Pistas de tenis de Xanceda. 
PREZO 8 €. 

 

 
 

ACUAGYM.   XIMNASIA NA  AUGA 
NIVEL 
HORARIO 

Básico – Medio.  De 16 anos en adiante. 
Os Martes 14:00 h. – 14:45 h. Do 6 ao 31 de xullo. 

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

INSTALACIÓN Piscina municipal de Xanceda. 
PREZO 8 €* (só as novas inscricións). 

 
 

INICIACIÓN  Á  NATACIÓN 
NIVEL Básico. Aprender a nadar para maiores de idade. 
HORARIO  Luns e mércores, de 14:00 a 14:45 h. 

Comeza o 2 de xullo. 
INSTALACIÓN Piscina municipal de Xanceda. 
PREZO 14 €. 
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XIMNASIA  DE  MANTEMENTO 
IDADE De 16 anos en adiante. 
HORARIO Martes de 21:45 h. a  22:45 h. 
CARACT. Actividade que mellora a nosa saúde física: con xogos, 

exercicios de tonificación, flexibilidade e con CIRCUITOS 
adaptados ao grupo.  
Non haberá deportes este ano por prevención con 
distanciamento pola COVID-19. 

INSTALACIÓN Pavillón de Olas 
PREZO 8 €* (só as novas inscricións).  

 

 

 

 

 
 

 

 

AERÓBIC - ZUMBA 
NIVEL Básico – medio.  De 16 anos en adiante. 
HORARIO Mércores, de 21:45 - 22:45 h.  

Comeza o 4 de xullo. 
CARACT. Actividade física de baile ao ritmo da música, con 

pasos e coreografías dirixidas.  
INSTALACIÓN Pavillón de Visantoña. 
PREZO 8 € (só as novas inscricións). 
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HORARIO  ACTIVIDADES  MUNICIPAIS  
 VERÁN  2020 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

10:30 
12:00 INFORMÁTICA  1     INFORMÁTICA  1 

12:15 
13:00 

NADAR 2 
--------------------- 
INFORMÁTICA  2 

(12- 13:30) 

NADAR 2 NADAR 2 NADAR 2 

NADAR 2 
--------------------- 
INFORMÁTICA  2 

(12- 13:30) 
13:00 
13:45 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 

14:00 
14:45 

NATACIÓN 
ADULTOS ACUAGYM NATACIÓN 

ADULTOS  
 

16:00 
17:00  PATINAXE  AEROBIC INF. 

 

17:15 
18:30  TENIS BADM 

INF PINTURA 1  
 

18:30 
20:00  TENIS XUV. 

ADULTOS PINTURA 2  
 

21:45  XIMNASIA 
MANTEMENTO  AERÓBIC 

ZUMBA 
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PARA MAIORES:  MOBILIDADE = SAÚDE 
A Concellería de Deportes publicou Táboas con recomendacións de exercicios para 

aumentar a mobilidade na casa pola saúde "mentres non poidamos xuntarnos": Están á 

súa disposición na Casa do Concello, na web, e no Facebook Deporte Concello Mesía 

Agradecemos que as fagan chegar aos maiores, xa que serán os máis beneficiados 

cas mesmas por non ter actividades no verán. 

 

XUNTANZA DE PRÁCTICA DA TÁBOA POR PARROQUIAS CON ELENA 

A nosa Técnica deportiva acudirá por parroquias a practicar con vós a Táboa 

para  APRENDELA  e así poder realizala con Seguridade nas casas: 

10:00-10:45h Casa da 

Cultura  Xanceda. 

Venres 26 de xuño: 

11:00- 11.45h Local social 

Cumbraos. 

12:00-12:45h Local social 

Castro  . 

10:00-10:45h Local social Mesía. 

Luns 29 xuño: 

11:00- 11.45h Local social Cabrui. 

12:00-12:45h Local social Boado. 

10:00-10:45h Pavillón Visantoña. 

Martes 30 xuño: 

11:00-11:45h Pavillón Olas. 

12:00-12:45h Local social Albixoi. 
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PISCINAS MUNICIPAIS 

 

Debido ao aforo moi reducido para garantir cumprir as Normativas de Sanidade de 

uso especial das piscinas polo COVID-19, o Concello de Mesía informa que: 

o Acceso á instalación será por orde de chegada.  

o Se o aforo está completo procederase a facer 2 quendas na tarde. 

o A preferencia de acceso será do 90% para os empadroados.  

o Terán preferencia no aforo as actividades municipais durante as mañás. 

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 a instalación significa a aceptación da  súa Normativa e do 

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN FRONTE O COVID-19: aforos limitados, 

distanciamentos, atención a hixiene, etc.: Normativa completa na Web 

municipal. 

o Apertura: do 1 de xullo ao 31 de agosto. 
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