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CAMPAMENTO  DE  VERÁN - XOECON   2021 
Características actividade: Este 

ano, pola situación na que nos 

atopamos, imos realizar catro 

quendas de campamento para que 

todos os/as nenos/as poidan ter a 

oportunidade de participar nesta 

actividade. Os/as participantes 

poderán entrar no campamento 

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

Datas:   1º Quenda: do 1 ata o 16 de xullo 

     2º Quenda: do 19 ata o 30 de xullo 

    3º Quenda: do 2 ata o 13 de agosto 

    4º Quenda: do 16 ata o 31 de agosto 

Idades: nenos/as escolarizados/as ata os 14 anos. 

Horario: 09:30 a 14:00 h.   

Instalacións: Piscina Municipal de Xanceda, CPI Xanceda.  

Nota: Facilitaranse mascarillas quirúrxicas cando as precisen.  

Prazas: Limitadas, preferencia empadroados. 

PREZO: 10 € por quenda. Pagar cando se saiban os grupos por quendas. Hai que 
cubrir un anexo á inscrición que se vos facilitará o primeiro día de campamento.  

Inscrición: do 21 ao 28 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 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 2 ao 31 de agosto. 

 PREZO 15 €  
 

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

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

Horarios: 12:15 h. - 13:00 h. 
Do 2 ao 31 de agosto. 

PREZO 15 € 
 
 

 
 

 
 

PATINAXE 
IDADE Deportistas que saiban patinar 
HORARIO Días: Os martes. Horarios: 16:00h. - 17:00 h. 
INSTALACIÓN Pavillón de Xanceda 
CARACT. Práctica de deslizamento sobre rodas con xogos. 

Prazas limitadas.   
PREZO 8 €.  

 

 
 

CAMPUS  DE  TENIS   INFANTIL 
IDADE Nivel básico. Iniciación. De 8 a 14 anos. 
HORARIO Días: Os martes de agosto. Horarios: 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 
IDADE A partir de 14 anos. 
HORARIO 
 

Os martes. Do 13 de xullo ao 31 de agosto. 
19:30 h. – 21:00 h. 

INSTALACIÓN Pistas de tenis de Xanceda. 
PREZO 8 € 

 

 
 

ACUAGYM.   XIMNASIA NA  AUGA 
NIVEL 
HORARIO 

Básico – Medio.  De 14 anos en adiante. 
Os Martes 14:00 h. – 14:45 h.  

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    .   NATACIÓN + 14  
NIVEL Básico. Aprender a nadar para + 14 anos, adultos e maiores. 
HORARIO  Luns, mércores e venres 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 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 Olas 
PREZO 8 €  

 

 

 

PILATES 
IDADE De 16 anos en adiante.  
HORARIO Martes 10:30 - 11:30 h. en VISANTOÑA 

Xoves 21:10 - 22:10 en XANCEDA 
 
Do 3 de xullo ata 31 de agosto 

CARACT. Actividade física de tonificación. 
Inscrición limitada a 15 persoas. 

PREZO 15 € 
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  ACTIVIDADES  CULTURAIS  E  FORMATIVAS 
 

PINTURA 

Características: A mestra irá atendendo 
individualmente. O alumnado manterá as 
distancias de seguridade ca mascarilla. 
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 utensilios. Antes de 
entrar e saír  procederase á desinfección 
de mans. 

Idade: 4 anos en adiante, inclusive 
adultos. 

Día: xoves. Horario: Grupo 1 de 17:15 - 18:30h.      Grupo 2 de 18:35 - 19:50 h. 

Instalación: Lugar a determinar según 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. 

Os grupos serán reducidos (10), pero 
poderanse ampliar as horas. O noso interese 
é 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.  

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, 
sempre que os locais sociais conten ca superficie suficiente para manter as distancias.  

Inicio: Do 2 ata o 30 de xullo (poderase facer outro grupo en agosto se temos 
participantes) 

Prezo: 15€/mes 
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CURSO MONITOR TEMPO LIBRE 

Curso homologado pola Xunta de Galicia:  200 horas 
teóricas e 150 horas prácticas. 

Modalidade mixta: Teleformación (95h.) e presencial 
(105h.) 

Horario:9:30-14:30h (de luns a venres) 

Data: empezando o 19 de xullo. 

Prezo: 250 € a 300€ (dependendo das inscricións) 

Abertas xa as inscicións:  981.687001 (Extensión 3). Grupo mínimo de 15 persoas. 

TEMPO CONECTADOS:  CURSO TABLETS 

Informamos que estamos facendo un CURSO de 
alfabetización dixital para poder integrarse no manexo 
das TICs, dirixido a persoas adultas sen coñecemento 
dixital. Terán prioridade as persoas maiores de 65 
anos pero está aberta a adultos tamén. 

O Concello aportará as tablets para o 
desenvolvemento da actividade. Achegaremos este 

taller ás persoas que participan na actividade de Tempo Fóra, pero poderá anotarse 
máis xente.  

Lugar: Locais sociais e Casa da Cultura, onde se reúna xente para facer grupo.   

Inscricións gratuítas no teléfono  699 453 750 

SAÍDAS PARA O VERÁN 

 

SAÍDA  AO  CINE:  

Características: Acudiremos directamente 
ao cine e voltaremos ao rematar. 
Recomendamos levar un almorzo e bebida 
para media mañá. 

Día: Venres 16 de xullo. 

Destinatarios/as: Todos/as os/as 
rapaces/zas escolarizados ata os 17 anos do 
concello, con autorización firmada.  

Hora e lugar de saída/volta: 10:00 nas Piscinas de Xanceda e volta sobre as 14:00. 

Inscricións: Na Casa da Cultura. Prazas limitadas.  

Prezo: 5 €.  Pagar na Casa da Cultura ata o 14 de xullo as 13:30 h. 

Teléfono:  981.687241.  
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SAÍDA  DE  XUVENTUDE:   URBAN PLANET   E   PRAIA   

Características: Xogaremos no parque 
de camas elásticas (URBAN PLANET 
Oleiros) durante a mañá. Ao saír 
iremos á praia para comer e pasar a 
tarde.  

Recomendamos levar un almorzo e 
bebida para media mañá. Cada un 
deberá levar a súa comida. 

Día e horas:  luns  2  agosto. Saída 
dende a Praza do concello ás 10:00. 
Volta sobre as 20:00. 

Destinatarios/as: Todos/as os/as rapaces/zas de 12 ata os 17 anos do concello, con 
autorización firmada. 

Inscricións: Na Casa da Cultura. Prazas limitadas. Se non se xunta un mínimo de 
xente suspendese.  

Prezo: 10 €.  Pagar na Casa da Cultura ata o 30 de xullo as 13:30 h. 

Teléfono:  981.687241.  
 

SAÍDAS Á PRAIA DE BOIRO 

Días: xoves 1, 8, 15, 22 e 29 de xullo; 

e 5, 12, 19 e 26 de agosto. 

Características: Farase un único 

percorrido con un bus, estando o 

número de prazas limitado a 55 

persoas. O prezo para cada día será 

de 5 € (4 € 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 21 de xuño Tlf:  981687238  
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RUTA DE SENDEIRISMO – TOURO 

DATA:   26 ou 27 de xuño (confirmación da data ao chamar 
para a inscrición) 

CARACTERÍSTICAS: Seguimos cas xuntanzas para saír facer 
estas rutas con mascarilla e distanciamento tal como esixan as 
restricións nese momento pola seguridade ante a Covid-19. 

Cada participante/grupo irá no seu coche dende un punto de partida común: tras a 
inscrición enviarase o punto de partida ás 10:00. 

INSCRICIÓNS: na Casa da Cultura: 981 687 241. 

 CAMIÑO  DE SANTIAGO POR ETAPAS - CAMIÑO INGLÉS 

CARACTERÍSTICAS: Faremos percorrido desde Neda a 
Santiago en 6 días, cunha media de 17 kms/día durante a 
mañá.A partir de 15 anos (menores idade deberán ir 
acompañados por adultos).  

Levar roupa, calzado, bebida e comida adecuada. 
Dependendo da meteoroloxía poderanse cambiar as datas. 

HORARIO E DATA: Saída do bus ás 8:00h. na praza do Concello (Xanceda). 
Comezando o domingo 29 de agosto. Iremos propoñendo  máis adiante fines de 
semana de SETEMBRO -  OUTUBRO - NOVEMBRO. 
 

PREZO 5 € por etapa. (Inclúe bus e guía). 

Inscricións: Do 21 de xuño ata 14 de agosto no Concello cubrindo Folla do Camiño 
(incluír datas preferentes e documentación para tramitar a Compostelana). Prazas 
limitadas.  
" 

CARREIRA EN LIÑA:  "LA CARRERA QUE NUNCA PARA" 24 XULLO - 31 DECEMBRO 
 

Este ano, xa que non podemos facer todavía a nosa Carreira 
popular, apostamos por promover esta Carrera en liña 
Solidaria, La carrera que nunca para: kms de vida pola 
investigación.  
DONATIVO por valor de 3€ (tres euros) a favor de 
Asotrame (Asociación Gallega de Afectados de Transplantes 
Medulares). 
PARA INSCRICIÓN: acceder a partir do 23 de xullo na  web 
a  www.lacarreraquenuncapara.com, pinchar sobre o apartado 
de inscripción do noso concello, e encher o formulario 

correspondente.  
 

A NOSA CARREIRA DE MESÍA É POR XANCEDA: QUEDAMOS O 24 XULLO AS 
11:00 e quen non poida ir, pode facela ata o 31 de decembro pola súa conta. 
Zona de saída e chegada: aparcamento das piscinas de Xanceda, haberá un panel 

para facerse un selfie e compartirlo con nós para publicar e así para animar a 

participar á veciñanza. Enviar imaxe da carreira ou andaina completada a 

actividades@concelllodemesia.gal. 
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ACTUACIÓNS  PARA O VERÁN 
 

"A FRAGA DO MEU AVÓ"  CON  MAMÁ CABRA  

Día: Martes 22 de xuño. 

Hora: 20:00 h. 

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda.   

Características: A fraga do meu avó é o máis 
recente traballo de Mamá Cabra que nace do 
amor pola natureza e do compromiso pola terra 
que coidaron os nosos avós e as nosas avoas. 
Un espectáculo musical novo co que cantar e 

bailar en familia descubrindo o novo traballo de Mamá Cabra. Público familiar. 

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 21 de xuño no tlf. 699453750. 

 

"PURA ALEGRÍA"  CO  TEATRO  CALAVERA 

Día: martes 6 de xullo. 

Hora: 11:00 h. 

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda, ó aire libre.  

Características: Conto participativo con 
animación musical onde as nenas e os nenos son 
protagonistas. Taller de caracterización caribeña. 
Dámoslle un kit a cada persoa do público para 
disfrazarse. Público infantil e familiar.  

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 5 de xullo no tlf. 699453750. (Os do 
campamento xa se dan por anotados.) 

 

"PAPAR SEN CANCELAS"   

Día: Sábado  10 de xullo. 

Hora: 21:30 h.  

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda.   

Características: espectáculo onde 
poderedes deleitarvos cunha exquisitas 
elección gourmet do mellor humor galego. 
Isabel Risco, Pedro Brandariz e Fran Rei son 

tres linguas soltas, linguas hábiles, linguas deslinguadas e, como os mellores menús, 
linguas para todos os gustos!  Público adulto 

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 8 de xullo no tlf. 699453750. 
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"MÁIS  ALTO  AÍNDA": CIRCO  DESASTRONAUTS 

Día: Venres 20 de agosto.  

Hora: 19:00 h.  

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda.   

Características: En Higher still, esta parella de acróbatas fai 
seu, adaptado, o clásico lema circense: "aínda máis difícil", e 
lanzan á conquista do aire co seu espectáculo. Público infantil 
e familiar. 
 

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 19 de 
agosto no tlf. 699453750. 

"EXTRA!"   DE PACO NOGUEIRAS  

Día: Sábado 28 de agosto.  

Hora: por determinar  

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda.   

Características: A actualidade convértese en melodía e 
canción neste xornal musical cheo de ritmo, bo humor e 
diversión: información de todas as temáticas, opinión, 
pasatempos... noticias que entran polos ollos, as mans e 
as orellas!   Público infantil e familiar. 
 

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 27                         
                    de Agosto no tlf. 699453750. 

CINE  AO  AIRE  LIBRE 
EL  REY  LEÓN  

Día: Venres  23 de xullo.   Hora:  22:00  h. 

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda.   

Público:  Familiar. Todos os públicos 

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 21 de Xullo no 
tlf. 699453750. 
 

JUMANJI: THE NEXT LEVEL  

Día: Venres  13 de agosto.    Hora:  22:00  h.  

Lugar: Piscina Municipal de Xanceda.   

Público:  Familiar. Todos os públicos 

Inscrición: É necesario que vos anotedes antes do 11 de agosto 
no tlf. 699453750. 
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AVISOS 
 

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.  

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) 

MÁIS  INFORMACIÓN 
WEB:   www.concellodemesia.gal 

FACEBOOK: 

concellodemesia  

deporteconcellomesia 

TELÉFONOS: 

Servizos Sociais..................... 981 687 238 

Casa do concello.................... 981 687 001  

Casa da Cultura..................... 981 687 241 
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PISCINAS MUNICIPAIS 

 

Debido ao aforo 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 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 e do 

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

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

municipal. 

o Apertura das piscinas: do 21 de xuño ao 31 de agosto.. 
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FOLLA DE INSCRICIÓN 

ACTIVIDADES MUNICIPAIS  VERÁN 2021 

 

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 2021 
Sinatura: 
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INSCRICIÓNS    
o É obrigatorio anotarse a todas as actividades cubrindo a folla de inscrición 

que atoparedes na web. Incluso as gratuítas. 

o Do 21 ao 28 de xuño. 

o Entregar presencialmente no Concello  ou por   mail: 

casadacultura@concellodemesia.gal. 

o PREZO: cada actividade ten anotado o seu prezo. Os únicos descontos 
que se aplican son ós de dous irmáns ou máis na mesma actividade.  

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 
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  2 de 
agosto. 

NORMAS  DE  SEGURIDADE  POLO  COVID-19 

NAS  ACTIVIDADES  MUNICIPAIS  VERÁN  2021 
 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.  

 A inscrición nas actividades significa a aceptación destas Normas de 

seguridade. 

mailto:casadacultura@concellodemesia.gal�
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HORARIO  ACTIVIDADES  MUNICIPAIS  
 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

10:30 
12:00  

PILATES  
VISANTOÑA 

----------- 
CACHIBOL 

   

12:15 
13:00 NADAR 2 NADAR 2 NADAR 2 NADAR 2 NADAR 2 

13:00 
13:45 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 NADAR 1 

14:00 
14:45 

NATACIÓN +14 
e ADULTOS  

ACUAGYM +14 
e ADULTOS 

NATACIÓN +14 
e ADULTOS   NATACIÓN +14 

e ADULTOS 

16:00 
17:00  PATINAXE   

 

17:15 
18:30 

INFORMÁTICA  
1 

(18- 19:30) 
TENIS  INF 

TEMPO 
CONECTADOS 
(18:00-19:00) 

PINTURA 1 
INFORMÁTICA  

1 
(18- 19:30) 

18:30 
20:00 

INFORMÁTICA  
2 

(19:45 - 21:15) 

TENIS XUV e 
ADULTOS 

(19:30) 

TEMPO 
CONECTADOS 
(19:15-20:15) 

PINTURA 2 
INFORMÁTICA  
2 
(19:45 - 21:15) 

21:30  XIMNASIA 
MANTEMENTO  

PILATES 
XANCEDA 

(21:10)  

 

 

CALENDARIO   EVENTOS  VERÁN  2021 
 

21 de xuño __ comezo Inscricións e Apertura das piscinas 

22 de xuño__ACTUACIÓN: "A fraga do meu avó" Mamá cabra 

26/27 de xuño__RUTA DE SENDEIRISMO A TOURO 

1, 8, 15, 22 e 29 de xullo__SAÍDAS Á PRAIA DE BOIRO. 

6 de xullo__ACTUACIÓN: "Pura alegría" Teatro Calavera 

10 de xullo__ACTUACIÓN: "Papar sen cancelas" I. Risco, Pedro Brandariz e Fran Rey. 

16 de xullo__SAÍDA AO CINE 

23 de xullo__CINE AO AIRE LIBRE “El Rey León” 

24 de xullo__CARREIRA:  LA CARRERA QUE NUNCA PARA  

2 de agosto__SAÍDA XUVENTUDE:   Urban Planet e praia 

5, 12, 19 e 26 de agosto__ SAÍDAS Á PRAIA DE BOIRO. 

13 de agosto__CINE AO AIRE LIBRE “Jumanj” 

20 de agosto__ACTUACIÓN: "Máis alto aínda" Circo Desastronauts 

28 de agosto__"EXTRA" Paco Nogueiras 

29 de agosto__CAMIÑO DE SANTIAGO POR ETAPAS: 1ª etapa. 
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