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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  

CENTRO SOCIOCULTURAL  

DO ENSANCHE 

VENRES 24 XULLO 
Adultos Exercita a mente xogando online.  
 Buscar e aprender a xogar a calquera xogo online, a 

través da inmensa cantidade de material que nos 
ofrece Internet. Os xogos online son unha boa 
ferramenta para exercitar a nosa mente, para o 
desenvolvemento cognitivo, sen esquecer tamén a 
súa dimensión lúdica de divertimento. 

LUNS 27 XULLO 
Adultos Móstrate en Instagram.  
 Nesta actividade ensinaremos a usar a aplicación 

de Instagram desde o inicio, o que implica 
rexistrarche, completar o teu perfil, publicar fotos e 
compartilas nas redes sociais.  

MARTES 28 XULLO 
Máis de 14 anos TikTok Hai alguén aí?  
 TikTok é a rede social máis popular do momento, 

utilizada principalmente por adolescentes e 
especializada na realización, edición e publicación 
de vídeos curtos de ata 60 segundos.  

MÉRCORES 29 XULLO 
Adultos Móstrate en Instagram 2.  
 Continuación da actividade anterior de “Móstrate 

en Instagram”. Seguiremos practicando e 
coñecendo esta rede social, explicarase como 
optimizar o noso perfil e algúns trucos para 
conseguir seguidores reais.  

XOVES 30 XULLO 
Máis de 14 anos TikTok Hai alguén aí? 2.  
 Continuación da actividade anterior de “TikTok Hai 

alguén aí?” Afondaremos no coñecemento desta 
rede editando vídeos, agregando música ou efectos 
para animar a produción, ademais de permitir 
reaccionar cos nosos vídeos aos vídeos do resto de 
creadores. Tamén dedicaremos un tempo a 
informar respecto a seguridade, privacidade e 
consecuencias dun mal uso das redes en xeral e 
desta en particular.  

VENRES 31 XULLO 
Adultos Biblioteca online “GaliciaLe”.  
 Daremos a coñecer e ensinaremos como funciona 

GaliciaLe, a plataforma de préstamo de libros, 
revistas, audiolibros e películas en formato 
electrónico das bibliotecas públicas galegas que 
ten por obxectivo facilitar o acceso de toda a 
cidadanía á cultura.  



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 

Menos de 12 anos | Máis de 14 anos | Adultos 

HORARIOS 

Actividades de luns a venres  

11.00 a 12.30 h 

PRAZAS  

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 Ensanche [981 543 

001] 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 cando non se 

poida garantir a distancia de seguridade interpersoal e durante 

o tempo de circulación en espazos comúns e nos momentos 

da entrada e saída. 

MÉRCORES 15 XULLO 
Adultos Únete a Facebook 2.  
 Continuación da actividade anterior de “Únete a 

Facebook”. Nesta sesión aínda que non abarque a 
totalidade da plataforma veremos algunha opción 
nova e como manexar as funcións máis útiles. 

XOVES 16 XULLO 

Menos de 12 anos  Creamos unha aplicación para o móbil 2.  
 Continuación da actividade anterior de “Creamos 

unha aplicación para o móbil”. Seguiremos 
aprendendo a usar e a crear con AppInventor, 
veremos exemplos de aplicacións previamente 
programadas e como como configurar o móbil para 
poder probar o funcionamento da nosa creación.  

VENRES 17 XULLO 

Adultos Viaxamos con Google Earth e Google Maps.  
 Usaremos estas ferramentas para viaxar por todo o 

mundo e visitar calquera recuncho do planeta. 
Mergullarémonos nunha viaxe virtual a calquera 
parte do mundo e mesmo organizar unha ruta. 

LUNS 20 XULLO 

Adultos Pareceume ver un lindo Twitter.  
 Nesta actividade ensinaremos a modo de manual de 

Twitter para principiantes todo o necesario acerca 
desta rede tan popular, dun modo sinxelo e práctico. 

MARTES 21 XULLO 
Menos de 12 anos  Construímos un robot.  

 Nesta actividade ensinaremos a dar os primeiros 
pasos na robótica, e servirá para facer un primeiro 
achegamento a esta disciplina onde predominará o 
ensino práctico-lúdico das clases,. 

MÉRCORES 22 XULLO 
Adultos Pareceume ver un lindo Twitter 2.  
 Continuación da actividade anterior de “Pareceume 

ver un lindo Twitter”. Sacarémoslle máis proveito a 
esta rede social de microblogging e veremos 
diferentes utilidades que podemos obter dela.  

XOVES 23 XULLO 
Menos de 12 anos  Construímos un robot 2.  
 Continuación da actividade anterior de 

“Construímos un robot”. Seguiremos aprendendo  
como construír, programar e dirixir o noso robot, 
afondando no coñecemento nas áreas de robótica, 
electrónica, programación, linguaxe e creatividade.  

 

MÉRCORES  1 XULLO  
Adulto  Como buscar por Internet?  
 Esta actividade sobre internet pretende dar unha 

visión xeral de que é?, para que serve? e como se 
utiliza Internet? O principal inconveniente é poder 
atopar rapidamente o que se busca, nesta sesión 
axudaremos a superar esta dificultade.  

XOVES 2 XULLO 
Menos de 12 anos Montaxe de fotos: Quero ser...!  
 A través de recursos online crearemos e 

editaremos divertidos montaxes de fotos ca nosa 
cara ou a dalgún coñecido.  

VENRES 3 XULLO 
Adultos Vémonos por Whatsapp.  
 Sacarlle partido a aplicación de Whatsapp, 

aprendendo todo o que se pode facer referente a 
chamadas, vídeo chamadas e chamadas en grupo.  

OBRADOIROS DE INFORMÁTICA 

LUNS 6 XULLO 
Adultos Falamos todos/as por Internet. 
 Ensinaremos a usar diferentes plataformas para a 

realización de vídeo chamadas, entre dúas persoas 
ou grupais, para que a xente se poida comunicar 
sempre cos seus amigos/as, familiares. 

 MARTES 7 XULLO 
Menos de 12 anos  Facemos un videoxogo con Scratch.  
 Nesta actividade de iniciación á programación 

aprenderemos a utilizar a ferramenta de Scratch 
para programar diferentes tipos de videoxogos e 
animacións mediante a linguaxe de programación 
por bloques de Scratch.  

MÉRCORES  8  XULLO 
Adultos Compramos por Internet.  
 Aprender a comprar e a pagar comodamente desde 

a tranquilidade do fogar e cando no é posible a 
compra presencial.  

XOVES 9 XULLO 
Menos de 12 anos  Facemos un videoxogo con Scratch 2.  
 Aprenderemos e continuaremos aprendendo a 

programar mediante o recurso de Scratch. Nesta 
sesión se iniciará os novos participantes e 
aumentarase o coñecemento e a destreza dos que 
xa teñan experiencia previa.  

VENRES 10 XULLO 
Adultos Solicitar cita para o día...  
 Unha das accións máis habituais dos usuarios na 

web é a de solicitar ou reservar citas, tanto para 
trámites administrativos como para calquera 
actividade social.  

LUNS 13 XULLO 
Adultos Únete a Facebook   
 Explicación básica e práctica sobre como iniciarse 

ou sacarlle máis partido a Facebook, mostrando 
algunhas das características esenciais para 
calquera persoa que teña dúbidas respecto diso, 
como crear unha conta, manterse en contacto con 
amigos e familiares, coñecer xente nova, ... 

MARTES 14  XULLO 
Menos de 12 anos  Creamos unha aplicación para o móbil. 
 Nesta actividade de iniciación á programación de 

dispositivos móbiles aprenderemos a utilizar a 
ferramenta de AppInventor para programar 
diferentes tipos de aplicacións mediante a linguaxe 
de programación por bloques de Blockly, sen 
necesidade de posuír coñecementos previos.   


