
DE ACTIVIDADES

DA REDE DE CENTROS
SOCIOCULTURAIS

PROGRAMA

BIBLIOTECA
JOSE SARAMAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
setembro - decembro 2019

- Apertura do prazo de preinscrición
6 ao 17 se Setembro 
En caso de ser preciso sorteo realizaráse en cada centro o 
día 19 de Setembro 

- Formalización e pagamento
Do 23 ao 28 de Setembro 

HORARIOS
CENTRO SOCIOCULTURAL DE SANTA MARTA
•	De martes a venres de 10 a 13.45 e de 16 a 20.45 h.
•	Sábado de 10 a 13.45 h e de 17 a 20.45 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL JOSE SARAMAGO DE VITE
•	De martes a venres de 17 a 21 h.
•	Sábado de 10.15 a 13.45

CENTRO SOCIOCULTURAL DE FONTIÑAS
•	De luns  a venres de 9 a 14 h e de 17 a 21 h.
•	Sábado de 10 a 14 e de 17 a 21 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL AURELIO AGUIRRE DE CONXO
•	De martes a venres de 16.30 a 20.30 h.
•	Sábado de 11 a 14 e de 17 a 20 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL AGUSTIN BUENO DO CASTIÑEIRIÑO 
•	De luns a sábado de 17 a 21 h.
•	Martes, xoves, venres e sábado de 10 a 14 h.



BIBLIOTECA PUBLICA JOSE SARAMAGO DO CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE SANTA MARTA

ACTIVIDADES INFANTÍS
Pequenos/as lectores/as: os días 25 de Outubro, 22 de Novembro 
e 27 de Decembro a partir das 18.30 h: actividade de fomento á lectura 
na que se presenta de forma lúdica e a través de xogo o mundo dos 
libros (actividade en colaboración coa aula de xogo).
ACTIVIDADES PARA PERSOAS ADULTAS
Clubes de Lectura: os martes e mércores de 19.45 a 20.45 h. 
Lectura dun libro de forma individual e posta en común das ideas e 
opinións que xurdiron cos libros propostos.

BIBLIOTECA PUBLICA JOSE SARAMAGO DO CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE VITE

ACTIVIDADES INFANTÍS
Roedores/as de Libros: Club de lectura para nenos e nenas de 8 a 
13 anos que se realiza o último xoves de mes de 19 a 20h.
Story Jumper: os mércores de 18 a 19 h e en colaboración coa aula 
de informática realízase a creación de libros dixitáis partindo dunha 
lectura dun libro da biblioteca.
ACTIVIDADES PARA PERSOAS ADULTAS
Club de Lectura: os martes de 19.45 a 20.45 h. Lectura dun libro e 
das noticias dos xornais e posta en común das ideas e opinións que 
xurdan.
ACTIVIDADES PARA TODOS OS PUBLICOS
Recomendacións e exposicións na biblioteca de libros e 
lecturas coincidindo coas datas significativas sinaladas en cada mes.

BIBLIOTECA PUBLICA JOSE SARAMAGO DO CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE FONTIÑAS

ACTIVIDADES INFANTÍS
Animación á lectura: actividade de fomento á lectura na que se 
presenta de forma lúdica e a través de xogo o mundo dos libros. 
Realízase de forma puntual en colaboración coa aula de xogo e 
animación nas datas significativas sinaladas en cada mes.

ACTIVIDADES PARA PERSOAS ADULTAS
Clubes de Lectura semanal:
- Os martes de 20 a 21 h.
- Mensual: último venres de mes de 20 a 21h.
Lectura dun libro de forma individual e posta en común das ideas e 
opinións que xurdiron cos libros propostos.
Café con Acento: faladoiros de persoas interesadas en conversas en 
distintos idiomas. (Dia e horario por determinar en función da creación 
de grupos).

ACTIVIDADES PARA TODOS OS PUBLICOS
Recomendacións e exposicións na biblioteca de libros e lecturas 
coincidindo coas datas significativas sinaladas en cada mes.

BIBLIOTECA PUBLICA JOSE SARAMAGO DO CENTRO 
SOCIOCULTURAL AURELIO AGUIRRE DE CONXO

ACTIVIDADES INFANTÍS
Club de pequenos/as lectores/as: Viva a Aventura: venres de 19
a 20 h. Actividade de animación á lectura na que se presenta de forma 
lúdica e a través do xogo o mundo dos libros. Nas datas significativas 
sinaladas de cada mes realízase en colaboración coa aula de xogo. 
Club de primeiros/as lectores/as: mércores de 18 a 19 h.
Club de lectura infantil que ten como obxectivo contribuir ó 
desenvolvemento do hábito lector dos/as participantes así como a 
mellora da comprensión lectora.
ACTIVIDADES PARA PERSOAS ADULTAS
Club de Lectura: martes de 20 a 21 h. Lectura dun libro e das 
noticias dos xornais e posta en común das ideas e opinións que xurdan
ACTIVIDADES PARA TODOS OS PUBLICOS
Recomendacións e exposicións na biblioteca de libros e 
lecturas coincidindo coas datas significativas sinaladas en cada mes.

BIBLIOTECA PUBLICA JOSE SARAMAGO DO CENTRO 
SOCIOCULTURAL AGUSTIN BUENO DO CASTIÑEIRIÑO

ACTIVIDADES INFANTÍS
Sábados en Familia: sábados de 17 a 18.30 h: actividade de animación 
á lectura na que se presenta de forma lúdica e a través de xogo o mundo 
dos libros coa participación dos pais e nais. Nas datas significativas 
sinaladas de cada mes realízase en colaboración coa aula de xogo. 
ACTIVIDADES PARA PERSOAS ADULTAS
Club de Lectura: mércores de 19.30 a 20.30 h. Lectura dun libro e das 
noticias dos xornais e posta en común das ideas e opinións que xurdan.
Café con Acento: faladoiros de persoas interesadas en conversas en 
distintos idiomas. (Dia e horario por determinar en función da creación de 
grupos.

ACTIVIDADES PARA TODOS OS PUBLICOS
Recomendacións e exposicións na biblioteca de libros e lecturas 
coincidindo coas datas significativas sinaladas en cada mes.
 

DE ACTIVIDADES
PROGRAMA

setembro - decembro 2019
SETEMBRO
19 de Setembro ás 17 h
Visita á Casa Museo de Emilia Pardo Bazán ( na Coruña) con motivo da 
conmemoración do nacemento da escritora ( 1851) . Aberta a todos os  
públicos . As persoas interesadas en participar deberán anotarse  no Centro 
Sociocultural de Fontiñas . 

OUTUBRO 
Do 01 ó 05 de Outubro   
Con motivo do DIA MUNDIAL DA TRADUCCION  realizaránse nos clubes 
de lectura de todos os centros lecturas de textos en distintas línguas coa 
colaboración dun traductor/a. 

24 de Outubro

DIA MUNDIAL DAS BIBLIOTECAS: Visita Guiada á Biblioteca de Galicia, 
situada no Gaiás.

NOVEMBRO
25 de Novembro DIA MUNDIAL CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO: 
dende os clubes de lectura faráse unha selección de libros feministas e 
durante esa semana centraráse o debate en torno a este tema, sumándonos 
tamén ás propostas que se fagan dende a Concellería de Igualdade.

DECEMBRO 
Dende todas as bibliotecas faráse una recomendación de lecturas para 
todas as idades para a xente que queira agasallar libros no Nadal.
*Ver programa específico de cada centro. 

CENTRO SOCIOCULTURAL DO ENSANCHE

ACTIVIDADES PARA PERSOAS ADULTAS
Clubs de Lectura:
Semanal: os xoves de 20 a 21 h. 
Quincenal: venres de 20 a 21 h.

Café con Acento: faladoiros de persoas interesadas en conversas en 
distintos idiomas. (Dia e horario por determinar en función da creación 
de grupos). 
ACTIVIDADES PARA TODOS OS PUBLICOS
Recomendacións e exposicións na biblioteca de libros e 
lecturas coincidindo coas datas significativas sinaladas en cada mes.


