
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  

OBRADOIROS DE INFORMÁTICA 

CENTRO SOCIOCULTURAL  

DO ROMAÑO 

TORNEO DE BUSCADORES 

Actividade na que practicar diferentes temáticas das distintas 
disciplinas académicas: deportivas, literarias, medio ambiente, xeografía, 
natureza... traballando sen complicacións e cun ritmo de aprendizaxe 
individual e cooperativo 

Idade: 6 a 12 anos | Hora: 11 a 12.30 h | Prazas: 5 
Datas: Luns e xoves de xullo 
 

XOGOS ONLINE  

Actividade na que os videoxogos se converten na mellor forma de 

aprender co obxectivo de mellorar a capacidade de atención e o interese, 
aprendendo conceptos dende idades temperás. 

Idade: 4 a 12 anos | Hora: 11 a 12.30 h | Prazas: 5 
Datas: Martes e venres de xullo 
 

O MEU VERÁN IDEAL 

Elaboración de presentacións en power point con fotos e texto de como 
lles gustaría pasar o verán, cal sería o seu verán ideal ou se lle gustaría 
visitar algún país ou lugar. 

Idade: 6 a 12 anos | Hora: 11 a 12.30 h | Prazas: 5 
Datas: Mércores de xullo 



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 para nenos e 

nenas do concello que queiran gozar do seu tempo libre 

aprendendo, xogando e compartindo experiencias. 

IDADES 

De 4 a 12 anos 

HORARIOS 

Obradoiros e xogos de luns a venres en dúas quendas  

10 a 11.45 h  

12.15 a 14 h  

Obradoiros de informática de 11 a 12. 30 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 do Romaño [981 543 005] 

e cumprimentación do formulario a través da web municipal. 

As prazas cubriranse por orde de chamada. 

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.  

OBRADOIROS E XOGOS 

MOVENDO OESQUELETO 

Actividade na que os máis pequenos e pequenas realizarán diferentes 
xogos ou exercicios co obxectivo de fomentar a súa psicomotricidade. 
Idade: 4 a 6 anos | Hora: 10– 11.45 h | Prazas: 15 
Datas: Luns de xullo 
 

ARTELLANDO II 
Actividade destinada a realización de manualidades e obradoiros, na que os 
nenos e nenas, desenvolverán a súa creatividade a partir de diferentes 
propostas artísticas que poderán levar para o seu fogar, rematada a 

xornada.  
Idade: 7 a 9 anos | Hora: 12.15 a 14 h | Prazas: 15 
Datas: Luns de xullo 
 

OÍDO COCIÑA 

Obradoiro de cociña no que o obxectivo principal será que os nenos e 
nenas  comprendan a importancia dunha alimentación equilibrada, á vez 
que poidan aprender diferentes receitas.  
Idade: 7 a 12 anos | Hora: 10– 11.45 h  | Prazas: 15 
Datas: Martes de xullo 

 
ARTELLANDO I 
Actividade destinada a realización de manualidades e obradoiros, na que 
os nenos e nenas, desenvolverán a súa creatividade a partir de diferentes 
propostas artísticas que poderán levar para o seu fogar, rematada a 
xornada.  

Idade: 4 a 6 anos | Hora:  12.15 a 14 h | Prazas: 15 
Datas: Martes de xullo 
 
BAILAMOS? 
Actividades e xogos empregando o baile e a música como medio de 

expresión. 
Idade: 4 a 9 anos | Hora: 10– 11.45 h  | Prazas: 15 
Datas: Mércores de xullo 
 
ARTELLANDO III 
Actividade destinada a realización de manualidades e obradoiros, na que 

os nenos e nenas, desenvolverán a súa creatividade a partir de diferentes 
propostas artísticas que poderán levar para o seu fogar, rematada a 
xornada.  
Idade: 10 a 12 anos | Hora: 12.15 a 14 h | Prazas: 15 
Datas: Mércores de xullo 

 
DÁNDOLLE AO COCO 
Actividade de ocio dirixida ao rango de idade dos máis maiores, onde se 
levarán a cabo diferentes dinámicas e xogos, nos que deberán solucionar 
enigmas e crebacabezas, co obxectivo principal de desenvolver a lóxica. 

Idade: 10 a 12 anos | Hora: 10  a 11.45 h | Prazas: 15 
Datas: Xoves de xullo 
 
 
 
 

A CIENCIA CERTA 

Actividade para os máis pequenos/as onde descubrirán a través da 
práctica (experimentos, dinámicas, xogos…) diferentes aspectos sobre a 
ciencia e o mundo que nos rodea. 
Idade: 7 a 9 anos | Hora: 12.15 a 14 h | Prazas: 15 
Datas: Xoves de xullo 

 
CONTANDO HISTORIAS 
Actividade dirixida aos máis pequenos na que a través dun conto motor 
(ou conto xogado) se traballarán aspectos como a educación emocional 
ou os valores humanos, á vez que se potenciará a imaxinación. 
Idade: 4 a 6 anos | Hora: 10– 11..45 h | Prazas: 15 

Datas: Venres de xullo 
 
DALLE AO PLAY 
Actividade na que os nenos e nenas visualizarán unha película para 
traballar a través da mesma a educación emocional ou os valores 

humanos.  
Idade: 7 a 12 anos | Hora:  12.15 a 14 h | Prazas: 15 
Datas: Venres de xullo 


