
ACTIVIDADES DE VERÁN 

NOS CENTROS SOCIOCULTURAIS DO RURAL 

CSC A GRACIA 

CSC FIGUEIRAS 

CSC NEMENZO 

CSC LAVACOLLA 

CSC MARROZOS 

CSC VILLESTRO 

 

Terán prioridade os menores empadroados no rural do Concello 

de Santiago, cuxos ambos proxenitores precisen a conciliación 

laboral por estaren traballando presencialmente ou facendo 

teletraballo. 

IDADES 

Nenos e nenas nados/as entre o 2008 e o 2015 

HORARIO XERAL HORARIO AMPLIADO 

10 – 14 h   9.30 – 14.30 h.  

INSCRICIÓNS 

Mes completo 

1ª quincena 1-15 de xullo 

2ª quincena 16-31 de xullo 

PRAZAS  

15 prazas por centro 

PREZO 

De balde 

PREINSCRICIÓN 

Do 12 ao 19 de xuño a través do correo electrónico 

mposeo@santiagodecompostela.gal 

ADXUDICACIÓN DE PRAZA 

No caso de haber máis solicitudes que prazas dispoñibles nos 

distintos centros, resolverase mediante sorteo automático o día 

23 de xuño  

PUBLICACIÓN LISTAS DE ADMITIDOS E RESERVAS 

25 de xuño na páxina web www.santiagodecompostela.gal 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 

Do 26 ao 30 de xuño entregando a documentación na Casa das 

Asociacións de Cornes ou no Departamento de Medio Rural. 

 

Información detallada no folleto específico e na web 

www.santiagodecompostela.gal 

 
 

CSC DAS FONTIÑAS  FONTIÑAS NATURA 

◼ Obradoiros, xogos e animación á lectura 

◼ Obradoiros de informática 

CSC DE SANTA MARTA   
GRUPO 1. TESOURO DE VERÁN | GRUPO 2. NO VERÁN, A GOZAR!  

◼ Obradoiros, xogos e animación á lectura 

◼ Obradoiros de informática 

CSC DO ROMAÑO  UN VERÁN NO ROMAÑO 

◼ Obradoiros e xogos 

◼ Obradoiros de informática 

CSC DO CASTIÑEIRIÑO SARIFÍCATE! 

◼ Obradoiros e xogos 

CSC DE  CONXO DIVERSIÓN NA CONTORNA 

◼ Obradoiros, xogos e animación á lectura 

◼ Proxecto Mozo [grupo estable] 

CSC DA TRISCA MAÑÁS DE XOGO 

◼ Obradoiros e xogos 

CSC DO ENSANCHE NAVEGAMOS NO ENSANCHE 2020 

◼ Obradoiros de informática 
 

Consulta programación específica en cada centro 
 

IDADES 

De 4 a 6 anos | De 7 a 9 anos | De 10 a 12 anos 

HORARIOS 

Actividades de luns a venres en dúas quendas  

10 a 11.45 h  

12.15 a 14 h  

PRAZAS  

Obradoiros, xogos e animación á lectura: 15 prazas 

Obradoiros de informática: 5 prazas 

INSCRICIÓNS  

Inscricións a partir do dia 22 de xuño e ata 2 dias antes de 

realizarse cada actividade. 

Inscrición telefónica chamando ao CSC de referencia da actividade 

e cumprimentación do formulario a través da web municipal. 

As prazas cubriranse por orde de chamada nos CSC correspondente. 
 

Información detallada das accións no folleto específico que se 

poderá descargar  na web www.santiagodecompostela.gal 

 
 

PEDALEA COMPOSTELA 

Actividade onde se fomenta o uso da bicicleta. 

Pedalea Compostela este ano terá dúas accións, unha dirixida a 

participantes infantís e a outra para maiores de 14 anos. 

A actividade infantil dividirase en varios bloques onde os 

participantes aprenderán educación viaria, nocións básicas de 

arranxo e control da bicicleta, rematando cun pequeno roteiro 

polos arredores para practicar o aprendido. 

Inscricións: Inscrición telefónica chamando ao CSC das Fontiñas 

[981 528 750] e cumprimentación do formulario a través da web 

municipal. 

Último día para apuntarse, o venres da semana anterior á data da 

actividade. 

A actividade cancelarase en caso de choiva. 

 

PEDALEA 2020 INFANTIL 
Idades: 6 a 12 anos | Hora: 10.30 a 12.30 h | Prazas: 10 

MARTES 7 DE XULLO 

Punto encontro:  CSC de Verdía, lugar de Eirexe, 13 

MARTES 14 DE XULLO 

Punto encontro: Edificio de Facenda, rúa de Manuel María, 5 

MARTES 21 DE XULLO 

Punto encontro: CSC de Laraño, lugar de  Reibo, 2A 

MARTES 28 DE XULLO 

Punto encontro: CSC da Pontepedriña, rúa de Amor Ruibal, 26 

 

PEDALEA 2020 ADULTOS  
Idades:  Maiores 14 anos | Hora: 18 h | Prazas: 10 

VENRES 1 DE XULLO 

Ruta: Os cañóns do Río Tambre - 20 km (dificultade media) 

Punto encontro: CSC da Peregrina, A Peregrina s/n 

VENRES 8 DE XULLO 

Ruta: O bosque encantado - 20 km (dificultade media) 

Punto encontro: CSC da Gracia, rúa San Silvestre, 6 

VENRES 15 DE XULLO 

Ruta A ruta das Fragas - 30 km (dificultade media/alta) 

Punto encontro: CSC de Aríns, rúa de San Martiño, 14A 

Proposta colectiva onde todas as persoas participantes forman 

parte do proxecto, aportando ideas, coñecementos, contos, 

historias, vivencias,...  

Rutas polos parques e sendas máis emblemáticas do concello, 

miradoiros e lugares de interese cultural para todos os públicos.  

Horario:  Os xoves do mes de xullo en horario de 10 a 14 h  

Prazas:  20 prazas por paseo  

Duración media: 3 h  | Intensidade: Baixa- media.  

Inscricións: Apuntamento no CSC de Santa Marta chamando ao 

981 543 017 

 
RUTA DOS LAVADOIROS  

Xoves 9 de Xullo 

PATRIMONIO DA SABUGUEIRA  

Xoves 16 de Xullo 

SENDA VÍA VERDE A SIONLLA- VERDÍA  

Xoves 23 de Xullo 

SUBIDA AO MONTE PEDROSO  

Xoves 30 de Xullo 

 

PASEOS DE BARRIO 

OBSERVANDO O CEO 

Coa colaboración do Clube Compostelán de Astronomía 

"VEGA", desenvolveremos unha suxestiva xornada de 

observación de estrelas coa intención de divulgar a astronomía 

disfrutando dela.  

Coñece o programa específico chamando ao Csc do 

Castiñeiriño. 

O Clube Vega é una asociación de astrónomos afeccionados de 

Santiago de Compostela  

CATIVADA Á VISTA 

ACCIÓNS SEGURAS DE VERÁN 

http://www.santiagodecompostela.gal
http://www.santiagodecompostela.gal


 

 

www.santiagodecompostela.gal 

Centro Sociocultural das Fontiñas 

Rúa de Berlín 13 

981 528 750 

Centro Sociocultural de Santa Marta 

Rúa de Antonio Rama Seoane 6 

981 543 017 

Centro Sociocultural do Romaño 

Travesía de Vista Alegre 46  

981 543 005  

Centro Sociocultural de Conxo 

Praza de Aurelio Aguirre 1 

981 528 740 

Centro Sociocultural do Castiñeiriño 

Rúa da virxe de Fátima 2 

981 542 459 

Centro Sociocultural da Trisca 

Corredoira das Fraguas 92  

981 543 191  

Centro Sociocultural do Ensanche 

Rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16  

981 543 001  

 

Durante o mes de xullo realizaremos visitas didácticas ao 

Museo do Pobo Galego para participar nas actividades en torno 

a figura de Domingo de Andrade, ao que se lle adicou o día 

das Artes Galegas 2020. A escaleira helicoidal do museo é 

tamén obra súa. 

Medidas de seguridade: Todas as persoas participantes e as 

súas acompañantes levarán máscara e colaborarán no 

cumprimento das normas de seguridade. 

Inscrición: Inscrición telefónica a partir do día 22 no CSC 

Fontiñas [981 528 750] e cumprimentación do formulario a través 

da web municipal. 

Desprazamentos: As nais e pais ou persoas adultas serán as 

responsables de levar aos nenos e nenas ata a entrada da 

actividade e de recollelos o rematar. 

 

ACTIVIDADE DE NARRACIÓN ORAL” BARROCOCÓ” 

Idades: 6, 7 e 8 anos | Data: 9 de xullo | Hora: 12. 30 h 

Prazas: 20 | Duración: 1 hora 

Barrococó e un espectáculo presencial de narración oral e 

musical da compañía Rilo & Penadique para achegar o mundo 

de Domingo de Andrade aos máis pequenos. 

 

OBRADOIROS LUPO 

Idades: 10 a 12 anos | Datas: 7 e 8 de xullo | Hora: 11 e 12.30 h  

Prazas: 15 por quenda. Catro quendas 

Taller relacionado co arquitecto da reforma barroca do 

convento de Bonaval, Domingo de Andrade, no que se usan 

materiais de arquitectura adaptada para que os nenos e nenas 

poidan manipular e achegarse a conceptos de arquitectura de 

xeito lúdico e didáctico, empregando materiais do Sistema 

Lupo. 

VISITAS DIDÁCTICAS  

AO MUSEO DO POBO GALEGO 

A Rede de Centros Socioculturais do concello de 

Santiago de Compostela, ofrece no mes de xullo un 

conxunto de actividades de lecer, socioculturais e 

recreativas a través do programa Vive o Verán para toda 

a veciñanza do concello que queira gozar do seu tempo 

libre aprendendo, xogando e compartindo experiencias. 

Os centros organizarán actividades educativas, 

culturais e de lecer  priorizando os espazos exteriores 

e fomentando  unha convivencia saudable. 

Todas as actividades son de balde. 

Para o coñecemento das familias e das persoas 

participantes o departamento de centros 

socioculturais dispón do  Protocolo de prevención 

Covid-19 - actividades vive o verán 2020 nos centros 

socioculturais - que pode descargarse na web   

www.santiagodecompostela.gal 

De modo xeral, será obrigado o uso da máscara e 

segundo o tipo de actividade as persoas participantes 

deberán traer auga, crema solar e gorra debidamente 

identificada co seu nome.  

 

 

COLABORA: 

ORGANIZA: 

http://www.santiagodecompostela.gal

