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CASA DO CONCELLO

981 78 17 09
De 9.00 a 14.00 h.

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE SERVIZOS 

SOCIAIS DO CONCELLO DE VILARMAIOR

Para nenas e nenos de 5 a 12 anos, realizaranse ao aire libre no campo de 

fútbol e tamén no pavillón polideportivo municipal, combinando a actividade 

física e o xogo.

Establécese un mínimo de 10 participantes para desenvolver a actividade, 

que se realizará conforme aos seguintes criterios:

• Idades: de 5 a 12 anos.

Datas: tódolos martes e xoves de xullo.

Horario: de 10:30 a 12:00 h.

• 

• 

Xogos de Verán

Programa OCIO VERÁN 2017

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal.

• Cota: 9 € (non empadroados/as 15 €).

Idades: de 5 a 12 anos.

Datas: tódolos martes e xoves de xullo, comezando o día 4 de 

xullo e rematando o 27 de xullo.

Horario: de 12:00 a 13:30 h.  os martes.

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal.

Cota: 9 € (non empadroados/as 15 €).

CREO OS MEUS XOGUETES



Actuación Musical “ESTAMOS NO VERÁN” de Xoán Curiel.
Actuación sobre o libro-disco “Estamos no 

Verán” (Editorial Galaxia).

Espectáculo participativo onde se mesturan a 

música, historias, danza e coreografías que 

mergullan aos rapaces e rapazas nunha 

divertida festa e nun soño de verán…

Espectáculo para nenos e nenas ata os 12 anos.

Cota: de balde.

Lugar: Parque infantil do Tres.

Horario: sábado, 19 de agosto ás 19 horas.

Se as condicións metereolóxicas son adversas, 

a actuación trasladarase á Casa da Cultura de 

Vilarmaior.

CLASES DE
APOIO ESCOLAR

Para alumnado de Primaria.

Datas: luns, mércores e venres, de agosto.

Horario: de 10:30 h a 12:30 h

Lugar: Casa da Cultura.

Para repasar ou aprobar asignaturas pendentes.

Cota: de balde.

SAÍDA Ó
AQUAPARK DE CERCEDA

Data: luns, 17 de xullo.

Cota: 12 € (non empadroados, 18 €).

Os/as menores de 8 anos deben ir 

obligatoriamente acompañados/as dunha 

persoa adulta.

Saída: 10:30 horas e regreso sobre as 21 

horas, aproximadamente.

Lugar: Casa do Concello.

XIMNASIO POR LIBRE

PASEO EN KAIAK APERTURA DA
PISCINA MUNICIPAL

Datas: martes e xoves de xullo.

Horario: de 10:30 h. a 13:30 h. 

Beneficiarios/as: toda a poboación do 

concello  de 16 anos ou máis maior.

Cota: de balde.

Precisa inscrición.

Aberto a toda a poboación maior de 9 

anos, a xornada comeza pola mañá con 

unha ruta sendeirista polas Fragas do 

Eume (en Monfero), e remata pola tarde 

con un paseo en kaiak.

Data: Sábado 12 de agosto.

Horario: saida ás 10:15 h da Casa do 

Concello e chegada ás 19:00 h 

aproximadamente.

Lugar: Fragas do Eume (en Monfero).

Cota: 12 € (non empadroados/as, 18 €).

Desde o 18 de xuño e ata mediados de setembro, 

permanecerá aberta ao público a piscina do Concello, en 

horario de luns a domingo, de 12:00 a a 20:00 horas.

Entradas e bonos: entradas individuais por un día: na 

piscina

Bonos toda a tempada: na Casa do Concello.

Taxas: 

Entrada individual para menores de idade: 1,20 €

Entrada individual para maiores de idade: 2,40 €

Bono individual para toda a tempada para menores 

de idade: 18 €

Bono individual para toda a tempada para maiores 

de idade: 24 €.

Bono Familiar todo o verán: 37 €

EXCURSIÓN AOS XACEMENTOS PETROGLIFOS
EN VILARMAIOR

Visita guiada pola Fundación L. Monteagudo aos 
petroglifos das parroquias de San Pedro de 
Vilarmaior e San Xurxo de Torres.

1) Excursion Diurna: 

Día: sábado, 15 de xullo.

Horario: 10,30 horas saída da Casa do Concello.

Duración: 3 horas.

Percorrido: 4 quilómetros por estradas e pistas 
forestais.

(Levar calzado cómodo).

Cuota: de balde.

Prazo de Inscrición: ata o 13 de xullo.

2) Excursións Nocturnas: 

Días: sábados, 5 e 26 de agosto.

Horario: 21 horas 
saída da Casa do 
Concello.

Duración: 3 horas.

Percorrido: 3,30 
qui lómetros por 
estradas e pistas 
forestais

( l e v a r  c a l z a d o  
cómodo e lanterna).

Cuota: de balde.

Prazas: máximo 50. 
(por rigorosa orde 
de inscrición)

Prazo de inscrición: 
ata o 3 de agosto. 


	Página 1
	Página 2

