
 



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
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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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