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FESTA INFANTIL

INTERCENTROS 

28 de xuño
CSC A GRACIA

Asociación Veciñal
da Gracia

colaboran:

organiza:

Horario: ás 17.30h salvo excepcións.
Consultar o programa específico.        
Destinatarios: adultos.
Entrada libre ata completar a capacidade.

IMOS AO BAILE!
XUÑO, XULLO, AGOSTO E SETEMBRO

Ruta en mountain bike polo Sarela
Data: domingo 22 de xuño. 
Saída: 10.30h desde o CSC das Fontiñas.
Idade mínima: 14 anos (nivel medio).
Inscrición previa no CSC das Fontiñas.

PEDALEA COMPOSTELA

6 xuño: “O xogo dos enigmas no parque E. Granell”.
13  xuño: “Rastreo polo Ensanche”. 
20 xuño: “Ruta polo Sarela. Rastreo fotográfico na procu-
ra das plantas de San Xoán”.
27 xuño: “Imos á Selva Negra”.
Punto de saída: CSC do Ensanche, a partir das 18.00h.
Inscrición previa ata o dia anterior á actividade.

VENRES EN FAMILIA

Paseo na procura das herbas de San Xoán.
Luns 23 de xuño ás 10.30 e ás 18.00h.
Consultar puntos de saída.
Actividade complementaria: Charla “Todo o 
que tes que saber do San Xoán” conducida polo 
antropólogo José Manuel Vázquez Varela no CSC 
do Ensanche o 17 xuño ás 18.30h (entrada libre).

Camiñada práctica de xeobioloxía “Mirar á terra”
Mércores 16 de xullo ás 17.00h. 
Punto de saída: parque Eugenio Granell.
Inscrición obrigatoria/prazas limitadas (20).

camiñadas

Datas: 25, 26, 27 e 30 de xuño e 1 de xullo de 
10.30 a 13.30h.
Lugar: sede da SGAE/Fundación SGAE.
Destinatarios: nenos/as de 3 a 8 anos.
Prazas: 20 prazas.

OBRADOIRO
BONECOS DE ESCEnA

Máis información, datas de inscrición nos CSC / Casa das 
Asociacións e descarga do programa-calendario en:
www.santiagodecompostela.org
www.santiagosociocultural.org
viveoveran@santiagodecompostela.org
CSC de Conxo | Praza Aurelio Aguirre, 1 | 981 528 740
CSC do Ensanche |
Rúa Frei Rosende Salvado, 14-16 | 981 543 001
CSC das Fontiñas | Rúa Berlín, 13 | 981 528 750
CSC do Castiñeiriño |
Rúa Virxe de Fátima, 1 | 981 542 459
CSC de Vite | Rúa Carlos Maside, 7 | 981 542 490
CSC de Santa Marta |
Rúa Antonio Rama Seoane, 6 | 981 543 017
Casa das Asociacións de Cornes |
Rúa Manuel Beiras, 3 | 981 542 350

MáIS INFORMACIÓN

Data: 23 de xullo.
Hora: a partir das 19.00h. 
Lugar: Parque de Bonaval (zona antigo cemiterio).
Destinatarios: nenos/as e familias.
Conduce: Asociación Cultural Trópico de Grelos.
Non se precisa inscrición.

OBRADOIRO DE PERCUSIÓN

11 xuño | 17.00h | Visita ao museo e
á igrexa de San Martiño Pinario.
13 xuño | 18.30h | “Unha viaxe por Exipto
a través da súa xente”. Charla.
18 xuño | 17.00h | Cidade da Cultura. Expo “Auga doce”.
28 xuño | 11.00 h | Ruta pola beira do Sarela. Papel do 
Sarela na historia de Compostela.
2 xullo | 20.00 h | Coñecendo as gárgolas de Compostela.
9 xullo | 11.00 h | Visita ao pazo de San Lourenzo /
A vida nos pazos de Galicia.  
Prazas: 20 prazas.

VISITAS GUIADAS VIVE, 
VIVENCIAS, VIVAMOS

4 xullo | 11.00h | CSC das Fontiñas: canto e baile.
8 xullo |11.30h | CSC de Santa Marta: canto e baile
10 xullo | 17.30h | CSC do Ensanche: masaxes
15 xullo | 11.00h | CSC do Castiñeiriño: masaxes.
16 xullo | 11.00h | CSC de Vite: risoterapia
13 setembro | 11.00h | CSC de Conxo: obradoiro artístico 
coas mans e os pés.
Destinatarios. familias con bebés de 6 a 36 meses.
Prazas. 12 familias por obradoiro.

OBRADOIROS
MEDRAR EN FAMILIA

8 e 9 de xullo | CSC do Castiñeiriño | 17.00 a 20.00h.
14 e 15 de xullo | CSC do Ensanche | 17.00 a 20.00h.

EXHIBICIÓNS DE SCALEXTRIC

Xoves 19 de xuño | 19.00h | CSC do Castiñeiriño.
Venres 20 xuño | 19.00 h | CSC das Fontiñas.
Entrada libre ata completar a capacidade.

GALAS DO OBRADOIRO 
ESCOLA DE MAXIA infantil

Data: luns 14 xullo.
Hora: 16.30h
Lugar: LSC da Pontepedriña.
Destinatarios: nenos/as de 10 a 14 anos.
Prazas: 15 prazas.

OBRADOIRO de EXHIBICIÓN 
E INICIACIÓN AO GRAFITTI

3 DE
XUÑO

inscrición

Obradoiro de achegamento ás artes da pesca.
Data: sábado 14 de xuño. 
Lugar: Granxa do Xesto.
Hora: de 11.00 a 13.00h.
Conduce: Sociedade de caza e pesca La Venatoria.
Prazas: 30 prazas.
Idade mínima 6 anos. Menores acompañados por adultos.

PESCAMOS NA
GRANXA DO XESTo

Mes de xullo*, de luns a venres de 9.00 a 14.00h. nos 
Centros Urbanos.
Servizo de conciliación de 8.00 a 9.00h e de
14.00 a 15.00h*.
Destinatarios: rapaces nados entre os anos
2002 e 2008 (CSC das Fontiñas 2006 e 2009)
empadroados en Santiago.
Lugares: CSC das Fontiñas, Vite, Conxo e Santa Marta.
Prazas: 30 prazas por centro.
Modalidade: mes completo ou quincena.
Horario de inscrición: 10.00-14.00h e 17.00-21.00h.

MAÑÁS DE VERÁN! 3-11
XUÑO

inscrición

Local Sociocultural de Nemenzo.
Parroquias de Busto, Nemenzo e Marantes.
Xullo*, de luns a venres de 09.00 a 14.00h.
Destinatarios: rapaces nados entre o 2002
e o 2010 (4 a 12 anos) empadroados en Santiago.
Modalidade: mes completo ou quincena.
Prazas: 30 prazas para cada grupo.
Horario de inscrición: 10.00-14.00h e 17.00-21.00h.

MAÑÁS DE XOGO! 3-11
XUÑO

inscrición

Data: 3 xullo.
Hora: de 10.00 a 20.30h.
Prazas: 150 prazas.
Destinatarios: rapaces de 7 a 14 anos.
Horario de inscrición: nos CSC de 17.00-21.00h. 
Prezo: 5€.

SAÍDA AO PARQUE
ACUáTICO DE CERCEDA 17-28

XUÑO

inscrición

Parroquia de Figueiras.
Aberto ás parroquias de Laraño e Villestro.
Organiza a Asociación veciñal Nova Xeira de Figueiras.
Mes de xullo*, de luns a venres de 9.00 a 14.00h.
Destinatarios: nenos e nenas de 4 a 12 anos.
Prazas: 30.
Lugar: Local Sociocultural de Figueiras.
Prezo: 70€ mes / 55 € quincena.
Información e inscrición: novaxeira@gmail.com

Parroquia de A Gracia.
Aberto ás parroquias de Grixoa e Lamascal.
Organiza a Asociación veciñal da Gracia.
Mes de xullo*, de luns a venres de 9.00 a 14.00h.
Destinatarios: nenos e nenas de 4 a 12 anos.
Prazas: 30 prazas.
Lugar: Local Sociocultural de A Gracia.
Prezo: 40€ mes / 10€ semana.
Información e inscrición: avv_agracia@yahoo.es

Campamentos
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Datas: 12, 25 e 27 de xullo; 27 de setembro.
Destinos: illas Cíes, costa biscaíña
(Portugalete-Bermeo-Ondárroa), 
Ribadeo-praia das Catedrais.
Consultar o programa para máis información.

IMOS DE EXCURSIÓN
17 XUÑO

inscrición
desde o

Data: 23 e 24 de xullo. 
Lugar: Salón de actos da Casa das Asociacións de Cornes.  
Hora: 11.00 a 14.00h.
Destinatarios: mozos de 14 a 30 anos.
Inscrición previa na Casa das Asociacións.
Prazas: 20 prazas.

OBRADOIRO DANZAS 
URBANAS 3 DE

XUÑO

inscrición

Horario: de 10.00 a 13.00h .
Itinerarios
2 de xullo: CSC das Fontiñas-monte Viso
9 de xullo: CSC de Santa Marta-parque do Paxonal-Sar.
16 xullo: CSC do Ensanche-parque da Alameda-Ruta 
Sarela sur.             
23 de xullo: CSC de Vite-ruta Sarela norte.
30 de xullo: CSC do Ensanche-granxa do Xesto e alto
monte Pedroso.
Grupos máximo de 20 persoas, en boa condición física.

CIRCUíTOS SAUDABLES 3 DE
XUÑO

inscrición

3 de XUÑO

inscrición
desde o

3 de XUÑO

inscrición
desde o

3 de XUÑO

inscrición
desde o

3 de XUÑO

inscrición
desde o

3 de XUÑO

inscrición
desde o

de balde

de balde

de balde

de balde

3 de XUÑO

inscrición
desde o
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Asociación Veciñal
da Gracia

28 de xuño
FESTA INFANTIL

INTERCENTROS 

CSC A GRACIA

organiza:

colaboran:

Onde me podo informar?
En calquera centro sociocultural do Concello de Santiago e en 
www.santiagosociocultural.org 

Onde se poden recoller as follas de preinscrición?
Nos centros socioculturais:  
CSC José Saramago de Vite |
Rúa de Carlos Maside, 7 |  981 542 490
CSC Aurelio Aguirre de Conxo |
Praza de Aurelio Aguirre, 1 | 981 528 740
CSC do Ensanche |
Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16 | 981 543 001
CSC das Fontiñas |
Rúa de  Berlín, 13 | 981 528 750
CSC Agustín Bueno do Castiñeiriño |
Rúa da Virxe de Fátima, 1 | 981 542 459
CSC de Santa Marta |
Rúa de Antonio Rama Seoane, 6 | 981 543017
E nos locais socioculturais (rurais) sinalados en horario de 
tarde.



As mañás de verán son un momento ideal para achegármonos aos 
centros e locais  socioculturais e convivir con outros rapaces do 
barrio, da parroquia, da cidade.

Esta programación matinal de verán pretende dar resposta ás 
necesidades dos nenos/as e das familias de dispor dun espazo 
alternativo onde gozar na compaña doutros, aprendendo, compar-
tindo afeccións e mesmo descubrir novas habilidades,  a través de 
actividades predeportivas, de expresión corporal, movemento e 
teatro, xogos de exterior, manualidades, saídas e visitas naturais, 
obradoiros de reciclaxe, ecoloxía...

AS MAÑÁS DE VERÁN E XOGO representan unha proposta de 
lecer no tempo libre, promovida pola Concellaría de Centros Socio-
culturais do Concello de Santiago de Compostela, coa finalidade 
de traballar en torno aos valores cívicos de igualdade, de respecto 
pola natureza, de participación e de traballo en grupo.

Este ano novamente os locais socioculturais do rural acollerán esta 
iniciativa e os rapaces das parroquias disporán dun punto de en-
contro e diversión próximo pensado para que gocen con variadas 
actividades lúdicas durante a mañá.

Mes de xullo*, de luns a venres de 9.00 a 14.00h.
Servizo de conciliación de 8.00 a 9.00h e de 14.00 a 15.00h*.
Destinado rapaces nados entre os anos 2002 e 2008
(CSC das Fontiñas 2006 e 2009) empadroados en Santiago.
Participación: mes completo ou quincena.
Onde vai ser?
Haberá catro localizacións a escoller ata dúas polo participante no 
momento da preinscrición:
• CSC das Fontiñas | 30 prazas
“Rapazada en acción”(audiovisuais, xogos predeportivos, ecoloxía 
e animación á lectura), destinado a nenos nados entre 2006 e 
2009.

• CSC Aurelio Aguirre de Conxo | 30 prazas
“Conto a través” (viaxe lúdica e vivenciada de contos da literatu-
ra popular e universal), destinado a nenos nados entre 2002 e 
2008.

• CSC de Santa Marta | 30 prazas
“Pequenos artistas 2014” (expresividade e xogo teatral) destina-
do a nenos nados entre 2002 e 2008.

• CSC Jose Saramago de Vite | 30 prazas
“Un verán interminable de contos”(contos, animación teatral e 
xogos) destinado a  nenos nados entre 2002 e 2008.
Ademais, as actividades estenderanse aos parques e a outros 
espazos da cidade e da contorna, de acordo coa programación 
concreta.

Preinscrición nos CSC de 10.00-14.00h e 17.00-21.00h, presen-
tando a folla de preinscrición-modelo formalizado.
Publicación de listas de admitidos/as e reservas nos taboeiros 
informativos dos centros e na web www.santiagosociocultural.org 
a partir do 20 de xuño.
Formalización da matrícula, entrega de documentación e 
pagamento: 25, 26 e 27 de xuño, entregando o resgardo de pa-
gamento da actividade e a documentación no CSC onde obtivera a 
praza.

Parroquias de Busto, Nemenzo e Marantes.
Xogos predeportivos, obradoiros de plástica, saídas.

Mes de xullo*, de luns a venres de 09.00 a 14.00h.
Destinado rapaces nados entre o 2002 e o 2010 (4 a 12 anos) 
empadroados en Santiago.
Participación: mes completo ou quincena.
Preinscrición nos LSC de Nemenzo, e tamén en calquera dos cen-
tros socioculturais de referencia, de 10.00-14.00h e 17.00-21.00h, 
presentando a folla de preinscrición-modelo formalizado.
Publicación de listas de admitidos/as e reservas nos taboeiros 
informativos dos centros e na web www.santiagosociocultural.org 
a partir do 20 de xuño.
Formalización da matrícula, entrega de documentación e pa-
gamento: 25, 26 e 27 de xuño (en horario de tarde), entregando o 
resgardo de pagamento da actividade e a documentación.

Quen ten preferencia?
• As solicitudes presentadas para participar o mes completo.
• Na actividade Mañás de verán, as familias interesadas poderán 

marcar na solicitude a orde de preferencia para participar ata en 
duas localizacións, e de non haber prazas dispoñibles na mar-
cada no primeiro lugar, existindo prazas na outra preferancia, 
asignaráselles  automaticamente sen proceder a sorteo.

• De ser necesario, se se reciben máis preinscricions das prazas 
que se ofrecen, asignaranse por sorteo público o 18 de xuño no 
centro sociocultural que se indique.

Campamento infantil en Figueiras.
Aberto ás parroquias de Laraño e Villestro.
Organiza a Asociación veciñal Nova Xeira de Figueiras.
Mes de xullo*, de luns a venres de 9.00 a 14.00h.
Destinatarios: nenos e nenas de 4 a 12 anos.
Prazas: 30.
Lugar: Local Sociocultural de Figueiras (rúa do vencello, 37).
Prezo: 70€ mes / 55 € quincena.
Información e inscrición: novaxeira@gmail.com

Que documentación cómpre presentar de resultar 
admitido?
• Unha fotografía tamaño carné.
• Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a neno/a.
• Fotocopia do libro de familia e DNI do neno/a.
• Anexo de datos médico-sanitarios: facilitaránse nos centros 

socioculturais.
• Copias das tarxetas de demandantes de emprego- se solicita 

exención.

MAÑÁS DE verán en
centros urbanos

MAÑÁS DE XOGO NO 
LOCAl SOCIOCULTURAl
De nemenzo

e ademÁIs…

NORMAS, CONDICIÓNS 
DE PARTICIPACIÓN E 
PAGAMENTO

3-11
XUÑO

inscrición

3-11
XUÑO

inscrición

Campamento infantil en A Gracia.
Aberto ás parroquias de Grixoa e Lamascal.
Organiza a Asociación veciñal da Gracia.
Mes de xullo*, de luns a venres de 9.00 a 14.00h.
Destinatarios: nenos e nenas de 4 a 12 anos.
Prazas: 30 prazas.
Lugar: Local Sociocultural de A Gracia (rúa de San Silvestre, 6)
Prezo: 40€ mes / 10€ semana.
Información e inscrición: avv_agracia@yahoo.es

• É requisito imprescindible estar empadroado no Concello de 
Santiago.

• Formalizarase o pagamento unha vez que estea confirmada a 
praza. Confirmarase a través de exposición publica nos tabo-
leiros informativos dos centros socioculturais ou accedendo á 
paxina web www.santiagosociocultural.org.

• O aboamento farase nunha conta do Concello, cubrindo a folla 
específica que se poderá recoller nos propios centros sociocul-
turais, indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá 
devolución da matrícula. 

• É obriga do adxudicatario da praza respectar as normas estable-
cidas pola organización con respecto ás actividades e ao uso das 
instalacións.

• Non poderá participar quen non entregue a documentación 
asinada.

• Se por algún motivo o/a neno/a non pode asistir nalgunha das 
xornadas, debe avisar no centro.

• O número mínimo requirido de participantes  para iniciar a acti-
vidade será o  60% das prazas ofertadas en cada centro.
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DATA HORA LOCALIZACIÓN ACTIVIDADE DESTINATARIO OBSERVACIÓNS

venres 6 xuño 18h Csc do Ensanche
Venres en familia. Xogo de 

enigmas
familias

xogo para público familiar no parque Eugenio Granell, inscrición ata o 
dia anterior, non hai límite de prazas

sabado 7 xuño 17h
Casa das asociacións de 

Cornes
Imos ao baile (grupo Enclave) adultos e maiores entrada libre ata cubrir o aforo do salon.

mércores 11 
xuño

17h
museo e igrexa San Martiño 

Pinario
Visita guiada Vive ,Vivencias 

Vivamos
adultos

visita, previa inscrición no Csc das Fontiñas. 20 prazas, pago 1,5€ 
entrada ao Museo.

venres 13 xuño 18h Csc do Ensanche
Venres en familia. Rastreo polo 

Ensanche
familias

xogo para público familiar, inscrición ata o dia anterior, non hai límite de 
prazas

venres 13 xuño 18.30h Csc das Fontiñas
Vive Vivencias Vivamos Charla 
Viaxe por Exipto e a súa xente

adultos charla, inscrición previa. 20 prazas.

sábado 14 xuño 11 a 13h Granxa do Xesto
Obradoiro Pescamos na Granxa 

do Xesto, pesca sen morte
a partir dos 6 anos

menores acompañados por adultos/ 30 prazas/inscrición previa no Csc 
das Fontiñas/De balde

martes 17 xuño 18.30h Csc do Ensanche
Charla: Todo o que tes que saber 

sobre o San Xoán
público xeral

charla a cargo do antropólogo, Xosé Manuel Vázquez Varela. Entrada 
libre ata completar a capacidade

martes 18 xuño 17h Cidade da Cultura
Vive, vivencias, vivamos Visita 

exposición auga doce
público xeral

visita guiada á exposición na Cidade da Cultura. 20 prazas inscrción 
previa

xoves 19 xuño 19h Csc do Castiñeiriño Gala infantil de Maxia público familiar
a cargo dos nenos/as Magos do obradoiro de maxia, entrada libre ata 
completar a capcidade

venres 20 xuño 18h Csc do Ensanche
Venres en familia.Ruta polo 

Sarela
familias inscrición ata o dia anterior, non límite de prazas

vernes 20 xuño 19h Csc das Fontiñas Gala infantil de Maxia publico familiar
a cargo dos nenos/as Magos do obradoiro de maxia, entrada libre ata 
completar a capcidade

sábado 21 xuño Lsc de Villestro Imos ao baile (grupo Alborada) adultos entrada libre

sabado 21 xuño Lsc da Agracia Imos ao baile (grupo Omega) adultos entrada libre

sabado 21xuño 17.30h Csc de Conxo Imos ao baile (grupo Glamour) adultos entrada libre

sábado 21 xuño Lsc de Marrozos Imos ao baile (grupo Savoy) adultos entrada libre

sábado 21 xuño Lsc de Nemenzxo imos ao baile (grupo Platino) adultos entrada libre

domingo 22 
xuño

10.30h Zona do Sarela Ruta en mountan bike polo Sarela a partir dos 14 anos nivel medio, saida desde o Csc das Fontiñas, precísase inscrición

luns 23 xuño 10.30h
Arredores do Sarela, saída 

Carballeira de San Lourenzo
Paseo na procura das herbas de 

San Xoán
a partir dos 6 anos

menores acompañados por adultos/20 prazas/inscrición previa nos 
Csc/de balde

luns 23 xuño 18.00h
Arredores de Conxo,saída o 

Csc Conxo
Paseo na procura das herbas de 

San Xoán
a partir dos 6 anos

menores acompañados por adultos/ 20 prazas/inscrición previa no Csc 
de Conxo /de balde

1



luns 23 xuño Lsc de Figueiras Imos ao baile (grupo Elite) adultos entrada libre

mercores 25 
xuño

10.30 a 
13.30

Sede da Sgae. Rúa Salvadas 
2A. Parque Vista Alegre

Obradoiro de confección de 
títeres

nenos de 3 a 8 anos 20 prazas. Previa inscrición no Csc do Ensanche

xoves 26 xuño
10.30h a 
13.30h

Sede da Sgae. Rúa Salvadas 
2A. Parque Vista Alegre

Obradoiro de confección de 
títeres

nenos de 3 a 8 anos 20 prazas. Previa inscrición no Csc do Ensanche

vernres 27 xuño
10.30h a 
13.30h

Sede da Sgae. Rúa Salvadas 
2A. Parque Vista Alegre

Obradoiro de confección de 
títeres

nenos de 3 a 8 anos 20 prazas. Previa inscrición no Csc do Ensanche

vernres 27 xuño 18h Csc do Ensanche
Venres en familia. Imos á Selva 

Negra
familias xogo familiar, inscrición ata o día anterior, non hai límite de prazas

sábado 28 xuño 11h Lsc da Gracia Festa infantil intercentros infantil
consultar programación nos Csc,previa inscrición.xornada lúdica 
compartida.

sabado 28 xuño 11h Ribeiras do Sarela
Vive, Vivencias, Vivamos, paseo 

polas beiras do Sarela
adultos preinscrición. 20 prazas.

luns 30 xuño
10.30 a 
13.30

Sede da Sgae. Rúa Salvadas 
2A. Parque Vista Alegre

Obradoiro de confección de 
títeres

nenos de 3 a 8 anos 20 prazas. Previa inscrición no Csc do Ensanche

martes 1 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

martes 1 xullo 
10.30 a 
13.30

Sede da Sgae. Rúa Salvadas 
2A. Parque Vista Alegre

Obradoiro de confección de 
títeres

nenos de 3 a 8 anos 20 prazas. Previa inscrición no Csc do Ensanche

mercores 2 
xullo

9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

mércores 2 
xullo

10 a 13h Csc das Fontiñas-Monte Viso circuíto saudable adultos en boa forma 20 prazas, previa inscrición,camiñada de 3 horas.

mércores 2 
xullo

20.00h
Saída dos soportais do Pazo 

de Raxoi
Vive Vivencias Vimamos "As 

gárgolas de Compostela
adultos preinscrición. 20 prazas.

xoves 3 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

xoves 3 xullo 10h
Saida ao Parque Acuático de 

Cerceda
nenos de 7 a 14 anos preinscricións desde o 17 ata o 28 xuño, coste entrada ao parque 5 €.
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venres 4 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

venres 4 xullo
11 a 

12.30h
Csc das Fontiñas Obradoiro Medrar en familia familias con bebés 12 familias/ previa inscrición no Csc /de balde

luns 7 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

martes 8 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

martes 8 xullo
11.30 a 

13h
Csc de Santa Marta Obradoiro Medrar en familia familias con bebés 12 familias/previa inscricón no Csc/de balde

martes 8 xullo 17  a 20h Csc do Castiñeiriño Exhibición de Scalextric todos os públicos entrada libre, sesión aberta para o xogo

mercores 9 
xullo

9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

mercores 9 
xullo

10 a 13h
Csc de Santa Marta- Parque 

do Paxonal- Sar
Circuíto saudable adultos en boa forma 20 prazas, previa inscrición,camiñada de 3 horas.

mércores 9 
xullo

11h pazo de San Lourenzo
Vive, Vivencias, Vivamos, visita 

ao pazo e arredores
adultos previa inscrición no Csc das Fontiñas. 20 prazas

mércores 9 
xullo

17 a 20h Csc do Castiñeiriño Exhibición de Scalextric todos os públicos entrada libre, sesión aberta para o xogo

xoves 10 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

xoves 10 xullo
17.30 a 

19h
Csc do Ensanche Obradoiro Medrar en familia familias con bebés 12 familias/previa inscrición no Csc/de balde

venres 11 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

sábado 12 xullo todo o día Excursión ás Illas Cies todos os públicos Imos de excursión, inscrición a partir do martes 17 xuño

luns 14 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañas de verán
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

luns 14 xullo 16.30h Lsc de Pontepedriña Obradoiro de iniciación ao Graffiti rapaces de 10 a 14 anos
15 prazas/previa inscrición nos Csc.En caso de choiva trasladase ao dia 
21 de xullo
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luns 14 xullo 17 a 20h Csc do Ensanche Exhibición de Scalextric todos os públicos sesión aberta para o xogo, non se precisa inscrición

martes 15 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

martes 15 xullo
11 a 

12.30h
Csc do Castiñeiriño Obradoiro Medrar en familia familias con bebés 12 familias/previa inscrición no csc/de balde

martes 15 xullo 17 a 20h Csc do Ensanche Exhibición de Scalextric todos os públicos sesión aberta para o xogo, non se precisa inscrición

mércores 16 
xullo

9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

mercores 16 
xullo

10 a 13h
Csc do Ensanche-Parque 
Alameda-Ruta Sarela Sur

circuíto saudable adultos en boa forma 20 prazas, previa inscrición,camiñada de 3 horas.

mércores 16 
xullo

11 a 
12.30h

Csc de Vite Obradoiro Medrar en familia familias con bebés 12 familias/previa inscrción no csc/de balde

mércores 16 
xullo

17 a 20h
Saida do Parque Eugenio 

Granell(zona hortiñas ao lado 
da Residencia de maiores)

paseo práctico Mirar a terra adultos
20 prazas, previa inscrición, obradoiro práctico de observación 
xeobioloxica con varas de zahorí, estudando unha das plantas da Casa 
das Asociacións.

xoves 17 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

venres 18 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

luns 21 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

martes 22 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

mercores 23 
xullo

9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

mércores 23 
xullo

10 a 13h Csc Vite-Ruta Sarela Norte circuíto saudable adultos en boa forma 20 prazas, previa inscrición,camiñada de 3 horas.

mercores 23 
xullo

11 a 14h
Casa das asociacións de 

Cornes
Obradoiro de danzas urbanas mozos de 14 a 30 anos previa inscrición na Casa das Asociacións, 20 prazas.

mércores 23 
xullo

19h Parque de Bonaval
Obradoiro de percusión con 

Trópico de Grelos
todos os públicos

facer música con instrumentos de percusión, sen inscrición, de balde, no 
Parque de Bonaval zona Antigo cemiterio.
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xoves 24 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

xoves 24 xullo 11 a 14h
Casa das asociacións de 

Cornes
Obradoiro de danzas urbanas mozos de 14 a 30 anos previa inscrición na Casa das Asociacións, 20 prazas.

venres 25 ao 27 
xullo

Viaxe á costa biscaíña Todos os públicos Imos de excursión 2104, previa inscrición a partir do 3 de xullo.

luns 28 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

martes 29 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

mercores 30 
xullo

9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

mércores 30 
xullo

10 a 13h
Csc do Ensanche-Granxa do 

Xesto-Alto do Pedroso
circuíto saudable xente en boa forma 20 prazas previa inscrición, camiñada de 3 horas

xoves 31 xullo 9 a 14h
Csc de Vite, Conxo, 

Fontiñas,Santa Marta e 
Nemenzo

Mañás de verán e de xogo
nenos consultar programa 

específico
preinscrición do 3 ao 11 xuño.Prazas limitadas.

sabado 29 
agosto

Lsc de Casas Novas Imos ao baile (grupo elite) adultos entrada libre

sabado 6 
setembro

17h
Casa das asociacións de 

Cornes
Imos ao baile (grupo Alborada) adultos entrada libre

sabado 13 
setembro

11h
Csc de Conxo, Semana 

Cultural
Obradoiro medrar en familia familias con bebés 12 familias, previa inscrición no Csc de Conxo

sabado 13 
setembro

17.30h
Csc de Conxo, Semana 

Cultural
Imos ao baile (grupo Caché) adultos entrada libre

sábado 27 
setembro

todo o día
Excursión a Ribadeo- Praia das 

Catedrais
Todos os públicos Imos de excursión 2014, inscrición a partir do 11 de setembro

sábado 27 
setembro

17.30h Csc de Vite Imos ao baile (grupo Candela) adultos entrada libre ata completar a capacidade
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GALA�DE�MAXIA�
DO OBRADOIRO ESCOLA DE MAXIA PARA NENOS 

CSC AGUSTÍN BUENO DO CASTIÑEIRIÑO 
Xoves 19 xuño | 19.00 h 

CSC DAS FONTIÑAS 
Venres 20 xuño | 19.00 h 



FICHA PREINSCRICIÓN 
MAÑÁS DE VERÁN 

 
 

Sinale a actividade  na que se anota e a quenda  

Pode solicitar praza en dous, marque 1 e 2 segundo preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O horario xeral do campamento é de 9 a 14 h, pode 
solicitar horario ampliado dende as 8h ata as 15h. 
Hora de entrada:                    Hora de saída: 
 

 

 

Espazo reservado a cubrir pola Administración 

Data de entrega 
 
 

Hora 
 
 

DATOS PERSOAIS PARTICIPANTE 

Nome e apelidos 
Data de nacemento Curso  
Centro de ensino 
Enderezo 
Correo electrónico opcional 
Anótase algún outro irmán? □  si □  non     Quen? 

Pode marchar só/soa?    □  si □  non     
Quen o/a vén  recoller? 
Nome e apelidos:                                                                          DNI:    

DATOS PAI/TITOR 

Nome e apelidos                                                                         DNI:    
Enderezo  
Teléfono móbil                                           Teléfono fixo 
Teléfono  traballo                                       Correo electrónico opcional 

DATOS NAI/TITORA 

Nome e apelidos                                                                         DNI:    
Enderezo  
Teléfono móbil                                            Teléfono fixo 
Teléfono  traballo                                        Correo electrónico opcional 

 
PEGA 
UNHA 
FOTO  
AQUÍ 

□ CSC VITE  
□ Mes completo                                             
□1ª Quincena: 1-15 xullo                                                              
□2ª Quincena: 16-31 xullo                                                                
 

□CSC AS FONTIÑAS                             

□ Mes completo                                             
□1ª Quincena: 1-15 xullo                                                              
□2ª Quincena: 16-31 xullo                                                                

 

□ CSC CONXO     
□ Mes completo                                             
□1ª Quincena: 1-15 xullo                                                              
□2ª Quincena: 16-31 xullo                                                                
 

 

□ CSC SANTA MARTA  

□ Mes completo                                             
□1ª Quincena: 1-15 xullo                                                              
□2ª Quincena: 16-31 xullo                                                                
 



 
 

 
D/Dna..................................................................................................................... 
Con DNI......................................................como pai/nai ou titor/a legal do/a 
neno/a.................................................................................................................... 
 

DECLARO  BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que o meu/miña fillo/a SABE NADAR, para os efectos de información 

oportunos para a participación nas Mañás de Verán. Dita información non é 

excluinte de ningunha actividade. 

 
 
                                             Sinatura do pai/nai ou titor/a 
 

DATOS DE INTERESE  
 
CUESTIONARIO MÉDICO- SANITARIO: 
 
Alerxias ou intolerancias (Alimentos, medicinas, etc.)      □  si □  non          Cales:   
............................................................................................................................... 
 
Durante as horas da actividade, ten que seguir algún tipo de tratamento médico? 
No caso afirmativo especificar cal e a súa administración.  
............................................................................................................................... 
 
Leva lentillas, gafas, próteses auditivas, próteses dentais? Precisa dalgún coidado 
especial? 
............................................................................................................................... 
Outra información que considere de relevancia (discapacidades, hospitalizacións, 
asma, episodios de ataques epilépticos, trastornos alimenticios, accidentes, etc.) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
No caso de urxencia avisar a: 
Nome e apelidos ................................................................................................... 
Parentesco co rapaz ...................................... teléfono ......................................... 
 
(*) No caso de que sexa imposible a miña localización, AUTORIZO aos 
responsables da actividade, a tomar as decisións médicas que estimen oportunas 
no beneficio do menor.  

Sinatura do Pai, Nai ou Titor/a Legal: 
 
 
 
Os datos aquí consignados utilizaranse unicamente para o correcto 
desenvolvemento das actividades do campamento e non se conservaran para 
ningún outro fin. 
 
 
 
DOCUMENTO DE SABER NADAR:  



 
 
 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección 
de datos de carácter persoal, informamos de que os datos anteriores serán incluídos no ficheiro da 
rede de centros socioculturais con fins informativos, así coma da posibilidade de exercitar os seus 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento poñéndoo en 
coñecemento deste departamento.  

Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun x □ 
 

Autorización de participación e difusión da imaxe e traballos 

 
Eu, ........................................................................................con DNI ...................................... 

como pai/nai/titor/a, autorizo a.................................................................................................. 

a participar nas Mañás de verán , proxecto de tempo libre infantil que terá lugar na Rede 

de Centros e así mesmo autorizo a participar en todas as saídas  o programa inclúa, do 1 

ao 31 de Xullo  de 2014, de luns a venres, organizado pola Concellaría de Centros 

Socioculturais. 

Así mesmo, autorizo que a imaxe persoal do/a neno/a sexa difundida publicamente con fins 

informativos e pedagóxicos, os seus traballos escritos, debuxos e outros audiovisuais, 

realizado no desenvolvemento das actividades do campamento. 

 Santiago de Compostela, ...... de ......................... de 2014 

Sinatura 

 
 

[Marque cunha X] 

□  Autorización para comprobación de datos do Padrón municipal  
Eu, como pai/nai/titor, autorizo ao Concello de Santiago a comprobación dos datos sobre 
empadroamento vinculados a esta solicitude                 
                                                                                    



Mañás de verán 
VERÁN 2014 
Programa de tempo libre  nos CSC José Saramago de Vite, das Fontiñas, 
Aurelio Aguirre de Conxo e Santa Marta. 

Datas: 
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30,31 de xullo 
en horario de 9 a 14h, con posibilidade de horario de acollida desde 
as 8 ata as 15h. 

Calendario de 
presentación de 
solicitudes e 
matrícula: 

Preinscricións: do 3  ata o 11  de xuño nos centros socioculturais, 
en horario de 10.00 a 14.00 e 17.00 a 21.00h 
Publicación listas de admitidos e reservas: A partir do 20 xuño  
nos taboleiros informativos dos Centros Socioculturais nos que se fai 
o programa e na paxina web www.santiagosociocultural.org 
Formalización de matrícula:  os dias 25,26 e 27 xuño   entregando 
o resgardo de pago e a documentación  no CSC onde se obtivera 
praza. . 

Destinatarios:  Nenos e nenas nados entre 2002 e 2008   que estean empadroados 
no Concello de Santiago, no caso da actividade do Csc As Fontiñas, 
para nenos nados entre 2006 e 2009. 

Prezo xeral: 
 
Desconto 20% 
 2ºfillo  
Desconto 50% 
Familia numerosa 
Pai/Nai/Titores(ambos) 
desempregados 

50 € mes completo/ 25 € quincena 
 
40€ 
 
25€ 
 
exentos 

Lugares onde se 
desenvolverá a 
actividade 

CSC As Fontiñas [30prazas] 
CSC José Saramago de Vite  [30 prazas] 
CSC Aurelio Aguirre de Conxo [30 prazas] 
CSC Sta. Marta [30 prazas] 

Nº de prazas  120 

Adxudicación de praza: no caso de haber mais solicitudes que prazas dispoñibles nos 
distintos centros, resolverase mediante  sorteo público o día 18 de xuño no centro sociocultural 
que se indique. 
As familias interesadas poderán marcar na solicitude o orde de preferencia para participar nun 
máximo de dous centros, e de non haber prazas dispoñibles na marcada no primeiro lugar, 
existindo prazas nas outras preferencias se lles asignará automaticamente sen proceder a 
sorteo. 
Terán prioridade as solicitudes que marquen participar o mes completo sobre as solicitudes de 
participación por quincena. 
O número mínimo requirido de participantes  para iniciar a actividade será o  60% das prazas 
ofertadas en cada centro. 
 
Obxectivo e descrición da actividade: 
Ofrecer unha alternativa complementaria aos servizos habituais dos centros socioculturais, de 
tempo libre, da que poidan gozar os rapaces dos barrios  durante as mañás do mes de xullo, e 
que facilite tamén as familias Compostelás a organización dos tempos vacacionais, a través 
dunha oferta variada de actividades lúdico-educativas desenvolvidas no seo de catro centros 
socioculturais  da cidade para o tramo de idade comprendida entre os anos 2002 e 2008(agás 
Fontiñas 2006-2009), 
O proxecto desenvolverase de luns a venres durante o mes de xullo, programandose 
actividades de lecer e educativas,  nun ambiente alegre e relaxado no que todos/as os 
participantes se sintan parte do grupo e se promovan tamén valores de igualdade, a 
solidariedade recoñecemento da cidade e dos valores cívicos. 
Actividades plásticas, expresión artística, teatro e expresión corporal, xogos populares, xogos 
de pistas,  obradoiros, deporte,  animarán toda a mañá dos/as participantes, acompañados por 
monitores especializados. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Como participar e presentar as solicitudes? 
 
Cubrindo esta folla de preinscrición e achegándoa en prazo de preinscrición nos centros 
socioculturais , en horario de 10.00 a 14.00h e de 17.00 a 21.00h . No momento de 
comunicación de adxudicación da praza deberan presentar a seguinte documentación  
fotocopia do libro de familia ou DNI do rapaz/a, copia de tarxeta sanitaria da SS ou 
aseguradoras privada e  unha foto do rapaz/a e xustificación de demandantes de 
emprego se solicitan a exención. 
 
 
Onde se poden recoller follas de autorización e preinscrición? 
 
CSC JOSÉ SARAMAGO DE VITE  
981 542 490  
Rúa de Carlos Maside 7 
 
CSC AURELIO AGUIRRE DE CONXO  
981 528 740 
Praza de Aurelio Aguirre 1 
 
CSC O ENSANCHE  
981 543 001 
R/ Frei Rosendo Salvado 14-16 

 
CSC FONTIÑAS 
 981 528 750 
Rúa de Berlín 13 
 
CSC AGUSTÍN BUENO DO 
CASTIÑEIRIÑO 
 981 542 459 
Rúa da Virxe de Fátima 1 
 
CSC STA. MARTA 
981 543017 
Rúa Antonio Rama Seoane 6 
 
 
E en calquera centro e local 
sociocultural da rede.  

NORMAS, CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E PAGAMENTO 
1. Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
2. Matrícula e pagamento: formalizarase o pagamento unha vez estea confirmada a praza. 

Confirmarase a través de exposición publica nos taboleiros informativos dos centros 
socioculturais e accedendo a paxina web www.santiagosociocultural.org. O aboamento 
farase en conta  do Concello  cumprimentando a folla especifica que se recollerá nos propios 
centros socioculturais, indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá devolución da 
matricula.  

3. Se por algún motivo a/a neno/a non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar no 
centro.  

4. E obriga do adxudicatario da praza respectar as normas establecidas pola organización con 
respecto as actividades e o uso das instalación. 

 
 



FICHA PREINSCRICIÓN 
MAÑÁS DE XOGO 

Lsc Busto-Lsc Nemenzo-Lsc Marantes 
 

 

Sinale a quenda na que se anota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O horario da actividade 9 a 14h  
 

 

 

 
 

Espazo reservado a cubrir pola Administración 

Data de entrega 
 
 

Hora 
 
 

DATOS PERSOAIS PARTICIPANTE 

Nome e apelidos 
Data de nacemento Curso  
Centro de ensino 
Enderezo 
Correo electrónico opcional 
Anótase algún outro irmán? □  si □  non     Quen? 

Pode marchar só/soa?    □  si □  non     
Quen o/a vén  recoller? 
Nome e apelidos:                                                                          DNI:    

DATOS PAI/TITOR 

Nome e apelidos                                                                         DNI:    
Enderezo  
Teléfono móbil                                           Teléfono fixo 
Teléfono  traballo                                       Correo electrónico opcional 

DATOS NAI/TITORA 

Nome e apelidos                                                                         DNI:    
Enderezo  
Teléfono móbil                                            Teléfono fixo 
Teléfono  traballo                                        Correo electrónico opcional 

 
PEGA 
UNHA 
FOTO  
AQUÍ 

 
□ Mes completo                                             
□1ª Quincena: 1-15 xullo                                                              
□2ª Quincena: 16-31 xullo                                                         
 



 
D/Dna..................................................................................................................... 
Con DNI......................................................como pai/nai ou titor/a legal do/a 
neno/a.................................................................................................................... 
 

DECLARO  BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que o meu/miña fillo/a SABE NADAR, para os efectos de información 

oportunos para a participación nas Mañás de Xogo. Dita información non é 

excluinte de ningunha actividade. 

 
 
                                             Sinatura do pai/nai ou titor/a 
 
 
 

DATOS DE INTERESE  
 
CUESTIONARIO MÉDICO- SANITARIO: 
 
Alerxias ou intolerancias (Alimentos, medicinas, etc.)      □  si □  non          Cales:   
............................................................................................................................... 
 
Durante as horas da actividade, ten que seguir algún tipo de tratamento médico? 
No caso afirmativo especificar cal e a súa administración.  
............................................................................................................................... 
 
Leva lentillas, gafas, próteses auditivas, próteses dentais? Precisa dalgún coidado 
especial? 
............................................................................................................................... 
Outra información que considere de relevancia (discapacidades, hospitalizacións, 
asma, episodios de ataques epilépticos, trastornos alimenticios, accidentes, etc.) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
No caso de urxencia avisar a: 
Nome e apelidos ................................................................................................... 
Parentesco co rapaz ...................................... teléfono ......................................... 
 
(*) No caso de que sexa imposible a miña localización, AUTORIZO aos 
responsables da actividade, a tomar as decisións médicas que estimen oportunas 
no beneficio do menor.  

Sinatura do Pai, Nai ou Titor/a Legal: 
 
 
 
Os datos aquí consignados utilizaranse unicamente para o correcto 
desenvolvemento das actividades do campamento e non se conservaran para 
ningún outro fin. 
 
 
 
DOCUMENTO DE SABER NADAR:  



 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección 
de datos de carácter persoal, informamos de que os datos anteriores serán incluídos no ficheiro da 
rede de centros socioculturais con fins informativos, así coma da posibilidade de exercitar os seus 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento poñéndoo en 
coñecemento deste departamento.  

Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun x □ 
 

Autorización de participación e difusión da imaxe e traballos 

 
Eu, ........................................................................................con DNI ...................................... 

como pai/nai/titor/a, autorizo a.................................................................................................. 

a participar nas Mañás de xogo , proxecto de tempo libre infantil que terá lugar na Rede de 

Centros e así mesmo autorizo a participar en todas as saídas  o programa inclúa, do 1 ao 

31 de Xullo  de 2014, de luns a venres, organizado pola Concellaría de Centros 

Socioculturais. 

Así mesmo, autorizo que a imaxe persoal do/a neno/a sexa difundida publicamente con fins 

informativos e pedagóxicos, os seus traballos escritos, debuxos e outros audiovisuais, 

realizado no desenvolvemento das actividades do campamento. 

 Santiago de Compostela, ...... de ......................... de 2014 

Sinatura 

 
 

[Marque cunha X] 

□  Autorización para comprobación de datos do Padrón municipal  
Eu, como pai/nai/titor, autorizo ao Concello de Santiago a comprobación dos datos sobre 
empadroamento vinculados a esta solicitude                 
                                                                                    



Mañás de xogo 
VERÁN 2014 
Programa de tempo libre nas parroquias de Busto-Nemenzo-Marantes 
Datas: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30,31 de xullo 

en horario de 9 a 14 
Calendario de 
presentación de 
solicitudes e 
matrícula: 

Preinscricións: do 3  ata o 11  de xuño, recollendo a solicitude nos 
propios locais socioculturais en horario de tarde ou  no centros 
socioculturais de referencia , en horario de 10.00 a 14.00 e 17.00 a 
21.00h 
Publicación listas de admitidos e reservas: A partir do 20 xuño  
nos taboleiros informativos dos Centros Socioculturais nos que se fai 
o programa e na paxina web www.santiagosociocultural.org 
Formalización de matrícula:  os dias 25,26 e 27 xuño   entregando 
o resgardo de pago e a documentación á animadora de referencia 
dos Lsc de Busto-Nemenzo-Marantes. 

Destinatarios:  Nenos e nenas nados entre 2002 e 2010. 

Prezo xeral: 
 
Desconto 20% 
 2ºfillo  
Desconto 50% 
Familia numerosa 
Pai/Nai/Titores(ambos) 
desempregados 

50 € mes completo/ 25 € quincena 
 
40€ 
 
25€ 
 
exentos 

Lugares onde se 
desenvolverá a 
actividade 

Lsc Nemenzo- Lsc Busto-Lsc Marantes 

Nº de prazas  30 

Adxudicación de praza: no caso de haber mais solicitudes que prazas dispoñibles nos 
distintos centros, resolverase mediante  sorteo público o día 18 de xuño no centro sociocultural 
que se indique. 
As familias interesadas poderán marcar na solicitude o orde de preferencia para participar nun 
máximo de dous centros, e de non haber prazas dispoñibles na marcada no primeiro lugar, 
existindo prazas nas outras preferencias se lles asignará automaticamente sen proceder a 
sorteo. 
Terán prioridade as solicitudes que marquen participar o mes completo sobre as solicitudes de 
participación por quincena. 
O número mínimo requirido de participantes  para iniciar a actividade será o  60% das prazas 
ofertadas. 
 
Obxectivo e descrición da actividade: 
Ofrecer unha alternativa complementaria aos servizos habituais dos centros socioculturais, de 
tempo libre, da que poidan gozar os rapaces das parroquias  durante as mañás do mes de 
xullo, e que facilite tamén as familias Compostelás a organización dos tempos vacacionais, a 
través dunha oferta variada de actividades lúdico-educativas desenvolvidas no seo dos locais 
socioculturais sinalados. 
O proxecto desenvolverase de luns a venres durante o mes de xullo, programandose 
actividades de lecer e educativas,  nun ambiente alegre e relaxado no que todos/as os 
participantes se sintan parte do grupo e se promovan tamén valores de igualdade, a 
solidariedade recoñecemento da contorna  e dos valores cívicos. 
Actividades plásticas, expresión artística, teatro e expresión corporal, xogos populares, xogos 
de pistas,  obradoiros, deporte,  animarán toda a mañá dos/as participantes, acompañados por 
monitores especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
Como participar e presentar as solicitudes? 
 
Cubrindo esta folla de preinscrición e achegándoa en prazo de preinscrición nos locais 
socioculurais de Nemenzo, Busto e Marantes, en horario de tarde ou nos centros socioculturais 
de referencia  , en horario de 10.00 a 14.00h e de 17.00 a 21.00h . No momento de 
comunicación de adxudicación da praza deberan presentar a seguinte documentación  
fotocopia do libro de familia ou DNI do rapaz/a, copia de tarxeta sanitaria da SS ou 
aseguradoras privada e  unha foto do rapaz/a e xustificación de demandantes de 
emprego se solicitan a exención. 
 
 
Onde se poden recoller follas de autorización e preinscrición? 
LSC BUSTO 
LSC NEMENZO 
LSC MARANTES 
En horario de : 
E tamén en  
CSC JOSÉ SARAMAGO DE VITE  
981 542 490  
Rúa de Carlos Maside 7 
 
CSC AURELIO AGUIRRE DE CONXO  
981 528 740 
Praza de Aurelio Aguirre 1 
 
CSC O ENSANCHE  
981 543 001 
R/ Frei Rosendo Salvado 14-16 

 
CSC FONTIÑAS 
 981 528 750 
Rúa de Berlín 13 
 
CSC AGUSTÍN BUENO DO 
CASTIÑEIRIÑO 
 981 542 459 
Rúa da Virxe de Fátima 1 
 
CSC STA. MARTA 
981 543017 
Rúa Antonio Rama Seoane 6 
 
 
E en calquera centro e local 
sociocultural da rede.  

NORMAS, CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E PAGAMENTO 
1. Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
2. Matrícula e pagamento: formalizarase o pagamento unha vez estea confirmada a praza. 

Confirmarase a través de exposición publica nos taboleiros informativos dos centros 
socioculturais e accedendo a paxina web www.santiagosociocultural.org. O aboamento 
farase en conta  do Concello  cumprimentando a folla especifica que se recollerá nos propios 
centros socioculturais, indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá devolución da 
matricula.  

3. Se por algún motivo a/a neno/a non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar no 
centro.  

4. E obriga do adxudicatario da praza respectar as normas establecidas pola organización con 
respecto as actividades e o uso das instalación. 

 
 




