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O OLLO

O Concello de Vilarmaior dispón da súa propia páxina web: 

www.concellodevilarmaior.es

r/ Armada, nº 1- 15637 Vilarmaior    -    Tfno. 981 78 19 16
servizos.sociais@vilarmaior.es

SETEMBRO 2018 Nº: 46

CASA DO CONCELLO  981 78 17 09
De 9.00 a 14.00 h.

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

DESCARGA A APLICACIÓN GRATIS

ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE SERVIZOS 

SOCIAIS DO CONCELLO DE VILARMAIOR 2018/2019

- Inicio: sábado 6  de outubro

- Destinatarios: rapaces e rapazas de 3 a 12 

anos

- Horario:  11 a 13.30 h

- Lugar:  Pavillón Municipal e Casa da Cultura de 

Vilarmaior

- Cota mensual: de balde 

As actividades articularanse ao redor dun bloque 

temático ao longo dos sábados dun mes. De 

acordo a cada temática realizaranse actividades 

deportivas, musicais, manualidades, lóxico-

matemáticas, talleres especificos así como 

algunha saída de interese polo entorno cercano 

de acordo ca temática a tratar. Os bloques 

temáticos serán os seguintes.

Pode solicitarse, o aluguer do pavillón, para a realización de actividades deportivas, por grupos 
ou asociacións. O concello valorará a petición, dando respostas en función do interese da 
actividade e de non interferir con outras organizadas polo propio concello.

SÁBADOS TEMÁTICOS

ALUGUER DO PAVILLÓN
(PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS)

- Outubro: Experimenta ca ciencia.

- Novembro: O son do mar.

- Decembro:  A maxia do nadal.

- Xaneiro: As lendas do Camiño de Santiago.

- Febreiro: Había unha vez…un circo!

- Marzo: Educación vial.

- Abril: Vive a natureza, pensa en verde.

- Maio:  Xenios con arte, expresión artística.



DOROÑA

• Inicio: luns 1 de outubro

• Destinatarios: toda  a poboación

• Horario: luns e mércores de 20:00 a 21:00 h

• Lugar: Local Social de Doroña

• Cota mensual: 7€  persoas empadroadas e 

12 €  persoas non empadroadas.

VILAMATEO

• Inicio: martes 2 de outubro

• Destinatarios: toda  a poboación

• Horario: martes e xoves de 18:30 a 19:30 h

• Lugar: Local Social de Vilamateo

• Cota mensual: 7€  persoas empadroadas e 12 

€  persoas non empadroadas.

XIMNASIO POR LIBRE
• Inicio: martes 2 de outubro.    • Destinatarios: maiores de 16 anos

• Horario: as persoas usuarias do ximnasio poderán facer uso destas instalacións no horario de 
apertura do pavillón sempre que non esté ocupado por algunha actividade organizada polo concello.

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal     • Cota: de balde

É  imprescindible a inscripción no concello de cada participante

VILARMAIOR

• I

• Destinatarios: toda a poboación

• Horario: venres de 21:30 a 22.30 h

nicio: venres 5 de outubro

IOGA

PSICOMOTRICIDADE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

BAILES DE SALÓN E LATINO

PATINAXE

ZUMBA

• Inicio: martes 2 de outubro

• Destinatarios: menores de 12 anos

• Horario: martes e xoves de 17:00 a 17:30 horas

•  Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota mensual: 3,50€ persoas empadroadas e 6€  persoas non empadroadas.

• 

• 

• 

• 

• 

Inicio: martes 2 de outubro

Destinatarios: toda a 
poboación do concello

Horario: martes e xoves de 
17:30 a 18:30 horas (ata 8 
anos) e de 18.30 h a 19.30 h 
(a partir de 8 anos)

Lugar:Pavillón Polideportivo 
Municipal

Cota mensual: 7€  persoas 
empadroadas e 12€  persoas 
non empadroadas.

AEROBIC
• Inicio: luns 1 de outubro

• Destinatarios: toda a poboación

• Horario: luns e mércores de 20:00 a 21:00 horas

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota mensual: 7€ persoas empadroadas e 12€  persoas non 
empadroadas no concello.

Inicio: martes 2 de outubro

Destinatarios: toda a poboación

Horario: martes e xoves de 20:00-21:00 horas 

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

Cota mensual: 7 €  persoas empadroadas e 12 €  persoas 
non empadroadas no concello.

• 

• 

• 

• 

•  

O cobro das actividades réxese segundo a Ordenanza Municipal correspondente.

O comezo das actividades está condicionado á inscrición dun número mínimo de participantes.

Baixa da actividade: antes do día 25 de cada mes asinando a solicitude de baixa por escrito no 
rexistro xeral do Concello.

As débedas poderán ser esixidas pola vía de constriximento.

O material de uso individual e funxible corre por conta dos/as participantes.

A inscrición das actividades realizarase na Casa do Concello de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas, 
ata o 28 de setembro inclusive.

INDICACIÓNS PARA A INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES

• 
Vilarmaior

• Cota mensual 6 € persoas 
empadroadas no concello e 8€ 
non empadroadas.

Lugar: Casa da Cultura de 

GUÍA PLANTACIÓNS

Estas especies veñen recollidas no Anexo I da lei 7/12
de montes de Galicia.

O ameneiro, parairo, bidueiro, freixo, freixa,
castiñeiro, castiñeiro híbrido, cerdeira, carballo,
cerquiño, sobreira, carballo alber, aciñeira, abeleira,
fala, umeiro, loureiro, sobeira do monte, capudre,
nogueira e érbedo.

DISTANCIAS ENTRE
PLANTACIÓNS DE EUCALIPTOS,
PIÑEIROS OU ACACIAS E:



 

  

 

 

CONCELLO DE VILARMAIOR 

 

FE DE ERRATAS  O ollo de Vilarmaior 

Cuotas actividades curso 2018/2019 

 

Segundo o publicado no BOP con data 04 de setembro de 2018 as cotas de actividades 

serán as seguintes a partir do 01 de outubro de 2018 

 

- Bailes de salón e latino: 8 €/mes 

- Aerobic: 10 €/mes 

- Zumba: 10 €/mes 

- Ioga: 10 €/mes 

- Patinaxe: 10 €/mes 

- Psicomotricidade: 6 €/mes 

- Aluguer  pista pavillón polideportivo: 7 €/hora 

- Ximnasio por libre: de balde 

- Sábados temáticos: de balde 

 

Todas as actividades abonaranse mediante domiciliación bancaria.  

A baixa da actividade deberá solicitarse antes do 25 de cada mes asinando a solicitude 

de baixa por escrito no rexistro xeral do Concello. 
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