
Praza Aurelio Aguirre n. 1- Conxo
Teléfono: 981 528 740
Fax: 981 528 739

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
Luns de 08:00 a 15:00 h. e de 16:30 a 21:40 h.
Martes a venres de 8:00 a 15:00 h. e de 16:30 a 21:40 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 21:00 h.

PROGRAMACIÓN
outubro - decembro

2018

A Rede de Centros Cívicos é un espazo que traballa a prol da 
dinamización e da participación da cidadanía no ámbito de Com-
postela, integrando servizos sociocomunitarios pertencentes ao 
Concello, así como a Fundación de Abanca e a Deputación da 
Coruña.

ESPAZOS
• AULA DE INFORMÁTICA
   Aula con 8 terminais informáticos.
   Espazo gratuíto para utilización libre e individual en horario libre
• AULA DE XOGO
   Horario: - De martes a sábado de 18:00 a 20:00 h.
   Aula de xogo para nenos/-as de 4 a 14 anos
• BIBLIOTECA / AULA DE LECTURA
   Horario: - De martes a sábado de 17:00 a 20:00 h.
   Empréstito de libros, sala de estudo...
   Club de lectura: venres de 18:00 a 19:30 h.

SERVIZOS
Ofrece un servizo de axuda ao estudo e apoio escolar, vídeo-forum, 
cursos, acceso a internet, exposicións e a convocatoria do certame de 
poesia Aurelio Aguirre e programación específica de linguas, ludoteca 
e biblioteca.

RECURSOS
Dispón de ordenadores con acceso a internet, canón de vídeo, pantalla 
móbil desmontable, altofalantes, karaoke, micrófonos, unha mesa de 
mesturas, amplificador e reprodutores de vídeo, cintas, cd e mp3.

EN FAMILIA

• Cociña en familia [AAVV]
   Periodicidade quincenal ou mensual de 11:00 a 12:30 h. (20 prazas)
• Ciencia en Familia (Con nenos/-as entre os 4 e os 8 anos)
   Periodicidade quincenal de 11:00 a 12:30 h. (20 prazas)
• Ioga en Familia [AAVV] (1 adulto e 1 neno/-a entre os 2 e os 6 anos)
   Sábados de 12:00 a 13:00 h. (20 prazas)
• Encontro semanal Grupo de apego Alecría [Asociación Alecría]      
   Luns de 17:30 a 19:00 h. (30 prazas)
• Encontro O Parto é Noso [Asociación O Parto é Noso]
   Un sábado quincenal de 11:00 a 13:30 h. (25 prazas)
• Sole Felloza Xeografía do imaxinario
   [Ler Conta Moito. Xunta de Galicia]
   (Público familiar de 3 a 12 anos)
   Venres 19 de outubro de 20:00 a 21:30 h. (55 prazas)
• Festa das Cabazas [Coordinadora das Festas Tradicionais de Conxo]
   Concurso de Cabazas Terroríficas. Magosto + Chocolatada
   Sabado día 3 de 17:30 a 21:30 h.
• Concerto PUNK INFANTIL con Brais das Hortas e Peter Punk
   [Rede Cultural da Deputación]
   3 de novembro ás 19:30 h.
 • Terapia de Bar. Teatro afeccionado
   Sábado 22 de decembro ás 20:00 h. (100 prazas)
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NENOS / MOCIDADE

MOCIDADE / ADULTOS

ADULTOS / MAIORES 

MAIORES 

TODOS OS PÚBLICOS

MOCIDADE / ADULTOS / MAIORES PROGRAMACIÓN
outubro - decembro 2018

• Danza Creativa A partir de 5 anos
   Venres de 17:00 a 18:00 h. (12 prazas) Gratuito.
• Grupo de teatro nenos/-as A partir de 5 anos
   Venres de 18:00 a 19:00 h. (15 prazas) Gratuito.
• Club de xadrez De 5 a 14 anos
   Venres de 19:00 a 20:30 h. (20 prazas)
• Taller de expresión (A través do debuxo e a pintura) De 7 a 12 anos
   Xoves de 18:30 a 19:30 h. (12 prazas)
• Pintura sensitiva [AAVV] De 3 a 6 anos
   Xoves de 17:30 a 18:30 h. (10 prazas)
• Club de pequenos/-as lectores/-as A partir de 5 anos
   Mércores de 18:30 a 19:30 h. (12 prazas)
• VIVE A AVENTURA Proxecto lúdico e de animación á lectura
   A partir de 5 anos. Venres de 19:00 a 20:30 h. (25 prazas)
• Inglés activo De 5 a 10 anos
   Martes de 18:00 a 19:00 h. (12 prazas)
• Dinamización dixital nenos/-as 1 (Grupo aberto) De 5 a 8 anos
   Venres de 17:00h a 18:00 h. (10 prazas) Gratuito.
• Dinamización dixital nenos/-as 2 (Grupo aberto) De 9 a 14 anos
   Venres de 18:00 a 19:00 h. (10 prazas) Gratuito.
• Clube d@s Pillad@s De 9 a 12 anos
   Xoves de 19:30 a 21:00 h. e sábados segundo programación
   (15 prazas)
• Programa de reforzo socioeducativo Dos 6 aos 16 anos
   De martes a venres tardes. (20 prazas) Gratuito.
• Zumba kids [AAVV] De 7 a 14 anos
   Sábados de 11:00 a 12:00 h. (15 prazas)
• Espazo de Xogo Entre os 5 e os 12 anos
   De martes a sábado de 17:30 a 20:30 h.
• Tenis de mesa [Clube Tenis de Mesa de Conxo] A partir de 7 anos 
   Sábados de 18:00 a 19:00 h. (10 prazas)
• Obradoiro de inglés creativo [AAVV] A partir de 10 anos
   Martes de 19:00 a 20:00 h. (15 prazas)
• Grupo de teatro MOZO  A partir de 11 anos
   Venres de 19:30 a 20:30 h. (15 prazas)
• Proxecto MOZO De 12 a 18 anos
   Xoves de 19:30 a 20:45 h. e sábados ou fin de semana segundo
   programación. (20 prazas)
• Proxecto Descarboniza que non é pouco! De 12 a 18 anos
   1 xoves cada mes entre as 19:30 e as 20:30 h. (15 prazas) Gratuito.
• Proxecto de coro mozo [AAVV] Xuventude
   Sábados de 17:30 a 19:00 h. (20 prazas)
• Arranca no mundo tradi! [Asoc. Música Tradicional de Conxo]
   Música e gaita para a rapazada.
   A partir de 5 anos. Luns de 18:00 a 19:00 h. (15 prazas)
• Pandeireta nenos/-as [Asoc. Música Tradicional de Conxo]
   A partir de 5 anos. Venres de 17:00 a 18:00 h. (15 prazas)
• Baile tradicional nenos/-as [Asoc. Música Tradicional de Conxo]
   A partir de 5 anos. Venres de 19:00 a 20:00 h. (20 prazas)
• Guitarra nenos/-as [Asoc. Música Tradicional de Conxo]
   A partir de 5 anos. Sábado de 11:00 a 13:00 h. (10 prazas)

• Debuxo e pintura [AAVV]
   Xoves de 20:00 a 21:00 h. (12 prazas)
• Gaita [Asoc. Música Tradicional de Conxo]
   Luns de 19:30 a 21:00 h. (15 prazas)
• Guitarra [Asoc. Música Tradicional de Conxo]
   Sábados de 10:00 a 11:00 h. e de 13:00 a 14:00 h. (15 prazas /grupo)
• Arranca no mundo tradi! Baile iniciación. [AAVV]
   Mércores de 18:30 a 19:30 h. (15 prazas)
• Clube de lectura de Conxo
   Mércores 20:00 a 21:00 h. (15 prazas)
• Programa de atendemento a persoas inmigrantes
   (linguas, preparación exame nacionalidade, papelaxe, proxecto de
   intercambio...) Venres de 17:30h a 18:30 h. (8 prazas)
• Aeróbic-zumba [AAVV] 
   Martes e xoves de 20:30 a 21:30 h. (20 prazas)
• English conversation group. Atrévete a falar! [AAVV] 
   Mércores de 20:00 a 21:00 h. (10 prazas)
• Pilates [AAVV] 
   (Nivel medio) Martes e xoves de 19:30 a 21:30 h. (20 prazas)
   (Nivel iniciación) Mércores de 20:15 a 21:15 h. e venres de 20:30 a 
21:30 h. (20 prazas)
• Baila swing. Iniciación ao Lindy Pop [AAVV] 
   Sábados de 20:00 a 21:00 h. (20 prazas)
• Baile tradicional adultos [Asoc. Música Tradicional de Conxo]       
   (Iniciación) Venres de 21:30 a 22:30 h. (20 prazas)     
   (Medio) Mércores de 21:15 a 22:15 (20 prazas)
• Dinamización dixital I: Seguridade nas novas tecnoloxías e
   montaxe de ordenadores  Martes de 18:00 a 19:00 h. (10 prazas)
• Dinamización dixital II: Edición de Vídeo con Openshot
   Vídeo Editor  Martes de 19:00 a 20:00 h. (10 prazas)
• Dinamización dixital III: Ferramentas de Sofware libre
   Mércores de 18:30 a 19:30 h. (10 prazas)
• Dinamización dixital IV: Creación de imaxes e retoque
   fotográfico con GIMP  Xoves de 19:00 a 20:00 h. (10 prazas)
• Servizo de Tutor Dixital Activo
   Mércores e xoves (10 prazas)
• Grupo de Teatro de Conxo
   Venres de 21:15 a 22:15 h. (15 prazas) 
• Obradoiro de defensa persoal [Asociación Itinera]
   Mércores de 19:30h a 20:30 h. (20 prazas) Gratuito.
• Actividades de Dinamización dixital [Asociación Itinera]
   Martes e xoves de 10:00 a 14:00 h. (30 prazas)
• Asociación os Conformistas de Conxo
   Xuntanzas de setembro a decembro de 21:00 a 22:00 h. (45 prazas)
• Grupo de Fotografía
   Mércores de 20:30 a 21:45 h. (15 prazas)
• Grupo de guión teatral
   Quincenal sabados de 11:00 a 14:00 h. (10 prazas)
• Espazo asociativo. Proxecto Clube de Sendeirismo Vía Láctea
   [AAVV] Martes e xoves de 18:00 a 21:00 h. 
• XORNADAS MICOLÓXICAS de CONXO (Programación específica)
   Venres 19 e sábado 20  de outubro (100 prazas. Inscrición previa)
• Monográficos internet
   Venres de 17:30 a 18:30 h. (10 prazas)

• Hatha ioga [AAVV] 
   Martes e xoves de 17:00 a 18:30 h. (20 prazas)
• Tai Chi [AAVV] 
   Martes e xoves de 18:30 a 19:30 h. (20 prazas)
• Pandeireta [Asoc. Música Tradicional de Conxo]
   (Iniciación) Mércores de 19:00 a 20:00 h. (15 prazas)
   (Avanzado) Mércores de 18:00 a 19:00 h. (15 prazas)
• Encontro veciñal Asociación de Veciños Doutor Maceira
   Martes e xoves de 17:00 a 21:00 h. (10 prazas)
• Encontro veciñal Asociación de Veciños Conxo Aberto
   Mércores e venres de 17:00 a 21:00 h. (10 prazas)

• Proxecto Festas Tradicionais
   [Coordinadora das Festas Tradicionais de Conxo]
   Puntualmente martes ou xoves de 21:00 a 22:00 h. (10 prazas)
• Pilates (nivel medio) [AAVV] 
   Martes e xoves de 10:00 a 11:00 h. (20 prazas)
• Pilates de mantenemento (nivel iniciación) [AAVV] 
   Luns e mércores de 10:00 a 11:00 h. (20 prazas)
• Bailes de salón [AAVV] 
   Sábado de 19:00 a 20:00 h. (20 prazas)
• Chi Kung-Kigong [AAVV] 
   Luns e mércores de 12:00 a 13:00 h. (20 prazas)
• Manualidades [Asociación Fonte da Virxe]
   Mércores de 16:30 a 18:30 h. (15 prazas)
• Encaixe de Palillos [Asociación Fonte da Virxe]
   Xoves de 17:00 a 19:00 h. (12 prazas)
• Cidadanía dixital iniciación
   Martes de17:00 a 18:00 h. (10 prazas)
• Cidadanía dixital avanzado. Grupo I
   Venres de 19:00 a 20:00 h. (10 prazas)
• Cidadanía dixital avanzado. Grupo II
   Mércores de 17:30 a 18:30 h. (10 prazas)

• Grupo de encontro de maiores. (Programación específica)
   Martes de 17:00 a 18:00 h. (15 prazas)
• Ximnasia para a saúde (Persoas maiores/ adultos con necesidades especiais)
   Mércores de 17:30 a 18:15 h. e venres de 18:00 a 19:00 h.
   (20 prazas/grupo)
• Taller de memoria (Persoas maiores/ adultos con necesidades especiais)
   Xoves de 17:00 a 18:00 h. e de 18:00 a 19:00 h.
   (30 prazas/grupo)

• Túnel do Terror (Desde os 6 anos)
   3 de novembro de 17:00 a 21:00 h.
• Mesa libre para xogar ao Tenis de Mesa
   [Clube Tenis de Mesa de Conxo]
   Sábados de 19:00 a 21:00 h. (15 prazas)
• Iniciación ao acordeón [Asoc. Música Tradicional de Conxo] 
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