xaneiro - marzo 2017

«Entroido á raxeira,
Pascuas na lareira»

CAMBRE
CONCELLO

Foto de Awen Studio
O muíño de Peiraio

A programación invernal de actividades que tedes nesta axenda é unha mostra da
intensa oferta de ocio e formación que deseñamos seguindo os consellos e as achegas
dos nosos veciños. Destaca nesta ocasión a integración na axenda de outono da Escola
Deportiva Municipal que é anual (de xaneiro ata xuño e de setembro a decembro).
A calidade das propostas levadas a cabo polos departamentos de Xuventude, Cultura,
Servizo Sociais e Deportes fixo que nos últimos anos aumentase significativamente
o número de participantes nestas actividades que son realizadas por grupos de
recoñecido prestixio. A liña a seguir polo Goberno Local é escoitar as propostas da
veciñanza para acadar un consenso sobre a programación de actividades co fin de
mellorar no posible a noso lecer.
Quero agradecer a todos os veciños e veciñas que participaron nas actividades
pasadas e que depositaron a súa confianza na profesionalidade dos técnicos
municipais e o personal que traballou arreo para que Cambre sexa un referente neste
tipo de programación de lecer.
Espero que as actividades sexan do voso agrado.
Un saúdo
Óscar A. García Patiño
Alcalde de Cambre

programa de actividades municipais

No Concello de Cambre desenvolvemos un gran número de actividades, diversificando
a programación de lecer para achegala aos cidadáns de todas as idades. Neste senso,
trátase de actividades xuvenís, deportivas e culturais co obxectivo de que os cidadáns
teñan unha oferta variada onde poder elixir.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS E DE CONCILIACIÓN

PROGRAMAS DEPORTIVOS

PROGRAMAS XUVENÍS

PROGRAMAS SOCIAIS

«Entroido á raxeira,
Pascuas na lareira»

xaneiro

animación á lectura nas bibliotecas municipais de cambre

actividades artístico - culturais

O moucho leroucho

Entrada gratuíta, con invitación. Poden retirarse esa semana na Casa da Cultura “Vila
Concepción”, nas bibliotecas e no Museo de Cambre.

Invitacións nas Bibliotecas.
DATA e HORA

Biblioteca Municipal Central
Biblioteca Municipal Os Templarios

mércores 18, 17:30
xoves 19, 2 sesións: 17:30
e 18:30
venres 20, 17:30

Biblioteca Municipal Xabier P. Docampo

Biblioteca Municipal Central
Biblioteca Municipal Os Templarios
Biblioteca Municipal Xabier P. Docampo

mércores 25, 17:30 (sen
invitación)
xoves 26, 18:30
(invitacións na Biblioteca)
venres 27, 17:30 (sen
invitación)

LUGAR

DATA e HORA

para todos os públicos

centro sociocultural do
Graxal (Temple)

sábado, 14, 20.30

FALADOIROS

A Saturnalia. O Nadal en Roma							
LUGAR

Museo – Xacemento
romano

DATA e HORA

sábado 14, de 11:00 a
12:30

FESTAS POPULARES

Sen invitación.
DATA e HORA

xoves 12, 18:30

Xoves 5: CABALGATA DE REIS 2017

XANEIRO

Xaneiro

Biblioteca Municipal Os Templarios

PÚBLICO

DATA e HORA

contacontos en ingés
LUGAR

Grupo teatral da Fundación Wenceslao Fernández Flórez de Cambre

OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS

Paula carballeira
LUGAR

Escola de teatro País de papel – «EL CÍRCULO DE TIZA»					
programas culturais

programas culturais

LUGAR

clubs de lectura
LUGAR

Biblioteca Municipal Os Templarios
Biblioteca Municipal Central

DATA e HORA

luns días 9 e 23
mércores 11 e 25

FEBREIRO

febreiro

Para grupos programados dende o mes de outubro ata xuño

marzo

MARZO

8

9

acvitidades culturais en vila concepción

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MENTAL PARA ADULTOS

OBRADOIROS INFANTÍS PARA NENOS E NENAS

PÚBLICO nenos e nenas nados nos anos 2012, 2013 e 2014

DURACIÓN

PRAZAS

10 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 6 | máximo - 10
(acompañados por un
adulto)

DATA e HORA

sábados alternos,
de 11:30 a 13:00
PREZO

18,75 €

Son o inicio da aprendizaxe doutra lingua, neste caso o inglés, dunha forma lúdica e
divertida por medio do xogo. Esta actividade complementa a formación regrada e
contribúe á conciliación da vida laboral e familiar.
DATA e HORA

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

18 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 8 | máximo - 12
(2 grupos en función das
idades)

sábados, de 10:30 a 13:30

Xaneiro

81 €

OBRADOIRO DE INICIACIÓN AO CÁLCULO MENTAL PARA ESCOLARES

PRAZAS

PREZO

10 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 10 | máximo - 15

33,75 €

TERTULIA EN INGLÉS

Xogos para o adestramento de determinadas habilidades intelectuais, neste caso a
relacionada co cálculo que redundan nun mellor rendemento académico, ao mesmo
tempo que se favorece a concentración e o autocontrol e incrementase a memoria e a
capacidade de visualización.
DATA e HORA

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

18 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 10 | máximo - 15
(2 grupos en función das
idades)

venres, de 18:00 a 19:30

33,75 €

DATA e HORA

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

18 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 6 | máximo - 10

martes, de 10:30 a 11:30

22,50 €

OBRADOIRO DE tecido
A finalidade é a práctica dunha actividade creativa, estimulante e grupal, por medio
dunha técnica artesanal, o tecido en tear de alto lizo, que permite a elaboración de
alfombras, tapices e outros complementos téxtiles.
PÚBLICO participantes a partir dos 16 anos

DATA e HORA

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

18 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 8 | máximo - 12

mércores, de 17:30 a 19:30

45 €

MARZO

marzo

PÚBLICO nenos e nenas de Educación Primaria e 1º e 2º

PÚBLICO participantes a partir dos 18 anos

FEBREIRO

febreiro

10

DURACIÓN

mércores, de 10:30 a 12:00

XANEIRO

PÚBLICO nenos e nenas de 6.º de Educación infantil e

de Educación Secundaria (ESO)

DATA e HORA

A finalidade é manter e mellorar a comunicación nesta lingua por medio da súa
comunicación en grupo sobre temas de interese e de actualidade; requírese un nivel
mínimo, aínda que se tratará de adaptar á media dos participantes.

XOGOS EN INGLÉS PARA ESCOLARES

toda Primaria

PÚBLICO participantes a partir dos 40 anos

programas culturais

programas culturais

Finalidade a estimulación temperá (sensorial, intelectual, motriz, en valores, etc.) de
nenos e nenas de 2, 3 e 4 anos aproximadamente xogando con distintas materias e
temáticas.

É unha actividade destinada a exercitar o cerebro a fin de retardar o deterioro das
capacidades intelectuais favorecendo una mellor calidade de vida mental. Supón
un adestramento de habilidades cognitivas como a memoria, atención, percepción,
visualización e a orientación etc.

11

OBRADOIRO DE pintura

ENCONTRO CO PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓXICO

A pintura é unha actividade creativa, estimulante e a súa práctica favorece o
desenvolvemento persoal e as relacións sociais. Familiarizaranse con distintas técnicas
(óleo, acrílico, acuarela.. etc) e sobre distintos soportes. Os materiais necesarios serán
aportados polos participantes (pinceis, lenzo, pinturas etc)

A finalidade é un achegamento ó coñecemento de lugares arqueolóxicos do entorno
a través dunha serie de charlas, visitas virtuais e visitas reais, a algúns monumentos:
murallas, casa grande de Valparaíso, castro de Elviña, Convento de San Francisco,
Viaxe de Visma, fortificacións, igrexas, etc. O patrimonio cultural como ben común.
¿Somos turistas da nosa propia vila ou cidade?

PÚBLICO participantes a partir dos 18 anos
PRAZAS

18 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 8 | máximo - 10

luns, de 17:30 a 19:30

PÚBLICO participantes a partir dos 16 anos

DATA E HORA

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

9 sesións e 3 saídas

mínimo - 12 | máximo - 18

PREZO

45 €

BAILE DE SEVILLANAS
De xeito divertido, preténdese a aprendizaxe e a práctica dos movementos individuais
e de grupo que require este baile español.
PÚBLICO participantes a partir dos 16 anos

DATA e HORA

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

18 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 6 | máximo - 12

martes, de 17:30 a 19:00

16,88 €

programas culturais

programas culturais

DURACIÓN

DATA e HORA

luns, de 11:00 a 12:30

33,75 €

OBRADOIRO DE CERÁMICA

DATA e HORA

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

18 sesións de xaneiro a
maio de 2017

mínimo - 6 | máximo - 10

martes, de 17:30 a 19:30

45 €

FEBREIRO

febreiro

PÚBLICO participantes a partir dos 16 anos

XANEIRO

Xaneiro

A finalidade e iniciarse e divertirse coa realización de diferentes obxectos con un
material específico, os rolos de gres, tanto para formas abertas como pechadas:
cuncas, botellas, bolas e outros obxectos.

marzo

MARZO

12

13

INFORMACIÓN PARA a INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES A CASA CULTURA VILA CONCEPCIÓN, 2017
oficinas municipais da Barcala.

PRAZO DE INSCRICIÓN | do 9 ao 23 de decembro de 2016.
programas culturais

Actividades culturais en Vila Concepción

SORTEO | se é preciso, terá lugar o 30 de decembro, ás 12:00 h no centro sociocultural da

Barcala.
Os inscritos deberán consultar a lista de admitidos na web municipal ou no tfno.: 981
613 193 a partir do martes 3 de xaneiro de 2017.
Logo da data do sorteo, as actividades que dispoñan de prazas valeiras, poderán
solicitarse como habitualmente; e asinaranse por orde de presentación da folla de
inscrición no rexistro de entrada municipal.

BAIXA | a solicitude de baixa en calquera actividade haberá de comunicarse por escrito,

ben por medio do rexistro de entrada ou cando menos por medio dun correo electrónico
a areacultura@cambre.org.

DATA DE INICIO DAS ACTIVIDADES | semana do 9 ao 15 de xaneiro de 2017.

seguro | os participantes terán un seguro de accidentes.

Actividade cultural na que os rapaces rapazas iniciaranse nas destrezas con obxectos
malabares, traballarán o equilibrio e sacarán o clown que levan dentro a través de
dinámicas teatrais.
PÚBLICO 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria

DATA e HORA

LUGAR

PRAZAS

PREZO

local municipal infantil
da Barcala (fronte á
pista polideportiva)

mínimo - 8 | máximo - 15

luns, de 18:00 a 19:15

7 € / mes

FLASH DANCE
Actividade predeportiva baseada na realización de movementos ao ritmo da música.
Realizaranse distintos tipos de bailes: clásico, moderno, aeróbic, batuka...
PÚBLICO 2º a 6º de Educación Primaria

DATA e HORA

LUGAR

PRAZAS

PREZO

Ximnasio CEIP
Wenceslao Fdez. Flórez
de Cambre

mínimo - 8 | máximo - 15

venres, de 17:00 a 18:15

7 € / mes

OBRADOIRO ARTES PLÁSTICAS: GRAFFITI E CÓMICS

nota importante | o calendario de cada actividade estará a disposición dos interesados
na propia instalación, na primeira semana da actividade

Actividade na que os participantes desenvolverán a súa parte máis creativa mediante
a aprendizaxe da elaboración de cómics e graffitis.
Nota: os que xa se apuntaron no mes de outubro non teñen que volver a facelo.

o número mínimo de participantes.

PÚBLICO 5º e 6º de Primaria, 1º e 2º da ESO

FEBREIRO

febreiro

cancelación | o Concello resérvase o dereito de suspender unha actividade por non ter

XANEIRO

Xaneiro

DATA e HORA

venres, de 16:00 a 17:15

LUGAR

PRAZAS

local municipal infantil da Barcala (fronte á pista
polideportiva) e exterior do municipio

mínimo - 8 | máximo - 15

MARZO

marzo
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As actividades municipais rexeranse pola ORDENANZA REGULADORA DA INSCRICIÓN
DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES MUNICIPAIS, e as tarifas / prezos aplicados e as
reducións que se aplican son os reflectidos nos ACORDOS REGULADORES DO PREZO
PÚBLICO Nº 1 E 2, respectivamente.

OBRADOIRO CIRCO - CLOWN

programas educativos e de conciliación

INSCRICIÓN | nos rexistros municipais da Casa do Concello, da Casa das Palmeiras e das

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ESCOLARES

15

ESCOLAS DE ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

INSCRICIÓN | entregar a ficha de inscrición, que se pode recoller nos rexistros municipais

De xaneiro a xuño, e de setembro a decembro.

PRAZO DE INSCRICIÓN | do 9 ao 23 de decembro de 2016.

Ioga										

ou descargar da páxina web, nos rexistros municipais de Cambre.

SORTEO | se é preciso, terá lugar o o día 21 de decembro ás 12 horas.
Para saber se está admitido ou non chamar ao tf: 981 613 291 ou mirar na páxina web
municipal.

DATA DE INICIO DAS ACTIVIDADES | semana do 9 de xaneiro de 2017
meses de realización | xaneiro a maio de 2017, segundo o calendario escolar vixente.

PÚBLICO dende os 15 anos

DATA e HORA

luns e mércores,
de 18:45 a 19:45

INSTALACIÓN

PRAZAS

Ximnasio CEIP
Wenceslao Fernández
Flórez

mínimo - 15 | máximo - 25

PREZO

13 € / mes

Judo iniciación									
PÚBLICO de 4 a 9 anos

DATA e HORA

martes e xoves,
de 17:15 a 18:15

INSTALACIÓN

PRAZAS

Ximnasio CEIP
Wenceslao Fernández
Flórez

mínimo - 14 | máximo - 26

PREZO

13 € / mes

Ximnasio CEIP
Wenceslao Fernández
Flórez

martes e xoves,
de 20:30 a 21:30
PRAZAS

PREZO

mínimo - 15 | máximo - 25

13 € / mes

FEBREIRO

febreiro

INSTALACIÓN

DATA e HORA

XANEIRO

Xaneiro

Taichi										
PÚBLICO dende os 15 anos

programas deportivos

programas educativos e de conciliación

Normas de INSCRICIÓN para as ACTIVIDADES EDUCATIVAS

marzo

MARZO

16

17

Tenis mini									
PÚBLICO de 7 a 11 anos

GRUPOS

Pavillón O Temple
Pavillón Sofía Toro

mínimo - 15 | máximo - 30

xoves, de 19:00 a 20:00
mércores, de 19:30 a
20:30

Ximnasia de mantemento								
PÚBLICO dende os 15 anos

Pavillón Bernardo Bish
Pavillón Os Campóns

PREZO

Pavillón O Temple

7,75 € / mes

Pavillón Sofía Toro
(venres no ximnasio)

Tenis nivel 1									
PÚBLICO dende os 12 anos

INSTALACIÓN

Pavillón Bernardo Bish
PRAZAS

mínimo - 8 | máximo - 12

PRAZAS

mínimo - 15 | máximo - 30

DATA e HORA

martes, de 20:30 a 21:30
sábado, de 13:00 a 14:00
PREZO

PÚBLICO dende os 12 anos

INSTALACIÓN

PRAZAS

mínimo - 8 | máximo - 12

PÚBLICO dende os 55 anos

15,50 € / mes
DATA e HORA

15,50 € / mes

PÚBLICO dende os 15 anos

INSTALACIÓN

Pavillón O Temple

mínimo - 8 | máximo - 12

PREZO

15,50 € / mes

14,50 € / mes

Centro 3ª idade do Temple

PRAZAS

mínimo - 10 | máximo - 20

DATA e HORA

luns, mércores,
de 11:00 a 12:00
mércores e venres,
de 18:00 a 19:00

PREZO

14,50 € / mes

Relaxación e expresión corporal							
PÚBLICO dende os 15 anos

GRUPOS

Centro Sociocultural do
Graxal
Centro Sociocultural da
Barcala
PRAZAS

mínimo - 10 | máximo - 20

DATA e HORA

martes e xoves,
de 19:15 a 20:15
luns e mércores,
de 19:00 a 20:00

PREZO

13 € / mes
MARZO

marzo

PRAZAS

DATA e HORA

xoves, de 20:00 a 21:00
domingo, de 12:15 a 13:15

PREZO

FEBREIRO

febreiro

Tenis nivel 3									

GRUPOS

Centro 3ª idade de Cecebre

martes, de 21:30 a 22:30
domingo, de 11:15 a 12:15
PREZO

luns, mércores e venres,
de 19:30 a 20:30
luns, mércores e venres,
de 19:30 a 20:30
luns, mércores e venres,
de 21:00 a 22:00
luns, mércores e venres,
de 18:15 a 19:15

XANEIRO

Xaneiro

Pavillón Bernardo Bish
Pavillón O Temple

DATA e HORA

Ximnasia de mantemento 3ª idade							

Tenis nivel 2									

18

GRUPOS

programas deportivos

programas deportivos

PRAZAS

DATA e HORA

19

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA A SAÚDE EN CENTROS DEPORTIVOS PRIVADOS

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

De xaneiro a xuño, e de outubro a decembro.

20 horas en datas a determinar a partires do mes de marzo.

Ximnasia de mantemento 3ª idade							
GRUPOS

Habitat Fitness Club (G1)
Habitat Fitness Club (G2)
Di Som O Temple (G1)
Di Som O Temple (G2)
PRAZAS

mínimo - 10 | máximo - 20

DATA e HORA

luns, mércores e venres,
de 10:15 a 11:00
luns, mércores e venres,
de 20:00 a 20:45
luns, mércores e venres,
de 20:45 a 21:30
luns, mércores e venres,
de 21:30 a 22:15

PREZO

14,50 € / mes

Control postural - Pilates								
PÚBLICO dende os 15 anos

CENTRO

Habitat Fitness Club

mínimo - 10 | máximo - 20

1

2
PRAZAS

Di Som O Temple

máximo - 10

CONTACTO E INFORMACIÓN
Enderezo: Urbanización A Barcala s/n. 15660 A Barcala

PREZO

13 € / mes

Correo electónico: cdmbarcala@hebesport.es

INSTALACIÓNS

SERVIZOS

ACCESO

Piscina climatizada
25 x 12,50 m
Ximnasio de 242 m 2
Sala de actividades
Sauna

Actividades acuáticas
Actividades de fitness
Outros: sauna, piscinas
descubertas municipais

Abonos mensuais
Bonos de 12 baños
Entradas diarias

MARZO

marzo
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CENTRO

109,20 € / mes

Instalación xestionada pola empresa Hebe Sport, S.L., en réxime de concesión
administrativa.

Web: www.hebesport.es

luns e mércores, de 19:10
a 19:55
martes e xoves, de 21:35
a 22:20

PREZO

COMPLEXO DEPORTIVO MUNICIPAL A BARCALA

PREZO

DATA e HORA

DATA e HORA

Grupo 1: sábado e
domingo, de 10:00 a 11:00
Grupo 2: sábado e
domingo, de 11:00 a 10:00

FEBREIRO

febreiro

GRUPOS

PRAZAS

mínimo - 6 | máximo - 8

Teléfono: 981 663 993

Relaxación									
PÚBLICO dende os 15 anos

Centro Ecuestre Pinteño

luns e venres,
de 9:30 a 10:15

13 € / mes

LUGAR

XANEIRO

Xaneiro

PRAZAS

DATA e HORA

PÚBLICO de 9 a 18 anos

programas deportivos

programas deportivos

PÚBLICO dende os 15 anos

Equitación iniciación								

21

CONDICIÓNS DO PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL
Non afectan ás actividades que se realizan no Complexo Deportivo Municipal A
Barcala.

SORTEO | naquelas actividades nas que o número de inscritos no prazo indicado sexa
maior que o número de prazas ofertadas, realizarase un sorteo para a selección dos
alumnos participantes ás 10:00 horas do 22 de decembro de 2016, nas oficinas da Área
de Deportes.
Coas inscricións non agraciadas formaranse listaxes de agarda por actividade, ás que
se unirán por orde de entrada as presentadas logo do 19 de decembro.
Os interesados deberán chamar ao teléfono 981 613 186, a partires do día 23 de
decembro, para saber se están admitidos ou en listaxe de agarda.
INICIO DAS ACTIVIDADES | as actividades que teñan o número mínimo de inscritos comezarán
a partires do 9 de xaneiro de 2017, manténdose aberta a inscrición durante todo o ano
para todos aqueles interesados en participar nas mesmas.

baixas | o alumno perderá o dereito a praza, na actividade inicialmente adxudicada,
cando as súas faltas de asistencia superen o 75% das sesións dun mes determinado ou
o 50% en dous meses consecutivos, sempre que non sexan xustificadas debidamente
ante a oficina de Deportes.
As solicitudes de baixa deberán realizarse nos Rexistros municipais ou através do
correo electrónico deportes@cambre.org, e antes do día 25 do mes no que se fará
efectiva.

XANEIRO

Xaneiro

Máis información no teléfono 981 613 186 ou na páxina web www.cambre.es
FEBREIRO

febreiro

MARZO

marzo
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tarifas e pagamento | o prezo público destas actividades e as reducións aplicables,
serán as vixentes no acordo regulador nº 3 do prezo público por actividades deportivas.
A contía dos prezos públicos aos que ser refire este acordo, verase reducida na
porcentaxe que se sinala en cada un dos seguintes supostos:
• As persoas que acrediten formar familia numerosa, o 50% da cota en cada
actividade.
• Cando se inscriban tres ou máis participantes dunha mesma unidade familiar
nun mesmo programa deportivo, aplicarase o desconto do 50% nas cotas
correspondentes aos menores de idade.
• As persoas con 55 anos ou máis, o 25% da cota.
• As persoas que acrediten debidamente figurar nos rexistros do paro
(entregar copia da tarxeta do paro actualizada) ou, no caso de menores de idade,
ambos os dous proxenitores/titores, terán unha bonificación do 30% da cota.
• As persoas pertencentes ao Voluntariado do Concello de Cambre terán unha
bonificación do 30% da cota.

As persoas que acrediten debidamente ser posuidores de “carné xove” ou
“TarxeTOM” (entregar copia dos mesmos), terán unha bonificación do 20% da
cota.
• As persoas que acrediten a súa falla de capacidade económica para o
pagamento da tarifa correspondente, segundo informe dos Servizos Sociais do
Concello, o 100% da cota.
• Terán unha bonificación do 100% na cota da actividade de ximnasia de
mantemento (sen limitación de renda) as persoas en estado de viuvez e, de forma
xeral, as de 65 ou máis anos.
As reducións anteriores, só serán de aplicación para aquelas persoas que figuren
empadroadas no municipio de Cambre, excepto as correspondentes ás posuidoras de
“carné xove” ou “TarxeTOM”.
A documentación xustificativa das reducións deberá presentarse no momento
de efectuar a inscrición e, de non ser así, a referencia para o cálculo das tarifas
correspondentes será a data na que se presente con posterioridade.
As persoas doutros municipios inscribiranse en listaxe de agarda por se quedasen
prazas sen cubrir entre os viciños do Concello de Cambre, debendo aboar un
suplemento do 50% sobre as tarifas.

programas deportivos

programas deportivos

PRAZO DE INSCRICIÓN INICIAL | estenderase do 9 ao 19 de decembro de 2016, ambos os
dous días incluídos, e realizarase en calquera dos tres Rexistros municipais, onde
disporán do correspondente formulario de inscrición.
• Casa do Concello: luns a venres de 9:00 a 14:00
• Casa das Palmeiras: luns a venes de 8:30 a 11:00
• A Barcala: luns a venres de 12:00 a 14:00

•
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Os programas e actividades xuvenís do ano 2017 presentaranse a primeiros de ano.
Estade atentos á nosa app OMIX Cambre para ir coñecenedo as vindeiras actividades.

Programa de ocio e diversidade funcional						
PÚBLICO persoas con discapacidade psiquica/intelectual recoñecida mediante certificado

de minusvalía e empadroadas no Concello de Cambre con idades comprendidas
entre os 18 e 60 anos. Poderá valorarse a admisión doutros participantes con
outras discapacidades, sempre e cando contén cun informe técnico de valoración de
recurso idóneo por parte dos equipo profesional de servizos sociais comunitarios.
ACTIVIDADE

máximo - 25

Cine

DATA e HORA

20 xaneiro, horario
orientativo 19:00 - 23:00

Obradoiros de prevención socioeducativa 2016 - 2017					
PÚBLICO menores empadronados, con idades comprendidas entre os 6 e 18 anos, que se

atopen nunha situación de risco e/ou vulnerabilidade recoñecida e valorada polo
equipo profesional de servizos sociais comunitarios.

PRAZAS

TEMPORALIZACIÓN

do 3 de outubro de 2016
ao 16 de xuño de 2017

INSCRICIÓN

máximo - 15

GRUPO

DATA E HORA 4 h / sem

LUGAR

aberta durante todo o
curso escolar ata que se
cubran prazas

FEBREIRO

febreiro

Máis información nos servizos sociais comunitarios 981 654 812.

Centro sociocultural do
Graxal
Centro sociocultural do
Graxal
Aula informática da
Barcala

XANEIRO

Xaneiro

1
4º,5º e 6º Ed. Primaria
2
1º, 2º e 3º Ed. Primaria
3
1º a 4º ESO

luns e mércores,
17:30 - 19:30
martes e xoves,
17:30 - 19:30
martes e xoves,
18:30 - 20:30

programas sociais

programas XUVENÍS

PRAZAS

marzo

MARZO
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animación á lectura nas bibliotecas municipais de cambre

actividades artístico - culturais

O moucho leroucho

Entrada gratuíta, con invitación. Poden retirarse esa semana na Casa da Cultura “Vila
Concepción”, nas bibliotecas e no Museo de Cambre.

Invitacións nas Bibliotecas.
DATA e HORA

Biblioteca Municipal Central
Biblioteca Municipal Os Templarios

mércores 15, 17:30
xoves 16, 2 sesións: 17:30
e 18:30
venres 17, 17:30
do 1 ao 13

Biblioteca Municipal Xabier P. Docampo
Aulas de educación infantil e 1º de Ed. Primaria

Paula carballeira
LUGAR

Biblioteca Municipal Central
Biblioteca Municipal Os Templarios
Biblioteca Municipal Xabier P. Docampo

Cía. Títeres Babaluya – «TITA»					
PÚBLICO

LUGAR

DATA e HORA

familiar, recomendado
a partir de 5 anos

centro sociocultural do
Graxal (Temple)

sábado 11,
ás 12:00 e ás 18:00

AS NOVAS TECNOLOXÍAS MÁIS CERCA 2017
Cursos de informática

DATA e HORA

mércores 8, 17:30 (sen
invitación)
xoves 9, 18:30 (invitacións
na Biblioteca)
venres 10, 17:30 (sen
invitación)

Cursos de informática para mocidade e adultos (a partir de 16 anos)			
DURACIÓN

30 horas
de febreiro a abril
LUGAR

NIVEL

OMIX

básico

contacontos en ingés
LUGAR

Biblioteca Municipal Os Templarios

DATA e HORA

xoves 2, 18:30

DATA e HORA

luns 6 e 20
mércores 8 e 22

30 €
PRAZAS

mínimo 10 | máximo 12

mínimo 8 | máximo 10
mínimo 10 | máximo 12

Cursos de informática para máis de 55 anos						
DURACIÓN

de febreiro a maio
DATA e HORA

luns e mércores,
11:30 a 13:00

PREZO

52,50 €
INICIO

1ª semana de febreiro

MARZO

MARZO

LUGAR

Aula informática
da Barcala

FEBREIRO

FEBREIRO

Para grupos programados dende o mes de outubro ata xuño
Biblioteca Municipal Os Templarios
Biblioteca Municipal Central

avanzado

Aula informática básico
da Barcala

clubs de lectura
LUGAR

CSC Graxal

PREZO

XANEIRO

XANEIRO
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avanzado

Sen invitación.

DATA e HORA

luns e mércores,
10:00 a 11:30
martes e xoves,
20:30 a 22:00
martes e xoves,
10:00 a 11:30
luns e mércores,
20:30 a 22:00

programas culturais

programas culturais

LUGAR

27

actividades culturais nas parroquias

INFORMACIÓN PARA a INSCRICIÓN NO PROGRAMA «AS NOVAS TECNOLOXÍAS MÁIS CERCA
2017» E NAS ACTIVIDADES CULTURAIS NAS PARROQUIAS

FOTOGRAFÍA DIXITAL CÁMARA RÉFLEX
PÚBLICO participantes a

partir dos 16 anos

LUGAR

DATA e HORA

venres, 18:30 a 20:30

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

de febreiro a maio

mínimo - 8 | máximo - 12

45 €

LUGAR

DATA e HORA

COSTURA EXPRÉS
PÚBLICO participantes a

partir dos 16 anos

local de asociacións da
Barcala

xoves, 17:00 a 19:00
inicio 1ª semana febreiro

DURACIÓN

PRAZAS

PREZO

de febreiro a maio

mínimo - 8 | máximo - 12

45 €

oficinas municipais da Barcala.

PRAZO DE INSCRICIÓN | do 9 de decembro 2016 ao 9 de xaneiro de 2017.
As novas tecnoloxías máis cerca 2017 - Cursos de informática
Actividades culturais nas parroquias

SORTEO | se é preciso: venres 16 de xaneiro, ás 12:00 h no centro sociocultural da Barcala.
Os inscritos deberán consultar a lista de admitidos na web municipal ou no tfno.: 981
613 193 a partir do 20 de xaneiro.
Logo da data do sorteo, as actividades que dispoñan de prazas valeiras, poderán
solicitarse como habitualmente; e asinaranse por orde de presentación da folla de
inscrición no rexistro de entrada municipal.

programas culturais

programas culturais

aula municipal
informática Cambre

INSCRICIÓN | nos rexistros municipais da Casa do Concello, da Casa das Palmeiras e das

BAIXA | a solicitude de baixa en calquera actividade haberá de comunicarse por escrito,
ben por medio do rexistro de entrada ou cando menos por medio dun correo electrónico
a areacultura@cambre.org.

XANEIRO

XANEIRO

DATA DE INICIO DAS ACTIVIDADES | do 1 ao 5 de febreiro de 2017.
As actividades municipais rexeranse pola ORDENANZA REGULADORA DA INSCRICIÓN
DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES MUNICIPAIS, e as tarifas / prezos aplicados e as
reducións que se aplican son os reflectidos nos ACORDOS REGULADORES DO PREZO
PÚBLICO Nº 1 E 2, respectivamente.
seguro | os participantes terán un seguro de accidentes.
o número mínimo de participantes.

FEBREIRO

FEBREIRO

cancelación | o Concello resérvase o dereito de suspender unha actividade por non ter
nota importante | o calendario de cada actividade estará a disposición dos interesados
na propia instalación, na primeira semana da actividade

MARZO

MARZO

28

29

OBRADOIROS E XOGOS NO ENTROIDO 2017

FALADOIROS

servizo de almorzo, xantar e transporte opcional

A evolución do exército romano							
LUGAR

DATA e HORA

centro cultural de Arrigada

sábado 18, 11:00 a 12:30

festas populares
festa infantil do entroido
Animación musical, xogos tradicionais, inchables e chocolate.
DATA E HORA

LUGAR

luns 27, 17:00

polideportivo do Temple

DATA E HORA

LUGAR

martes 28, 17:00

polideportivo Sofía Toro

PÚBLICO

escolares do 2º ciclo de Educación Infantil,
toda Primaria e 1º da ESO

DURACIÓN

INSCRICIÓN

de febreiro a maio

do 1 de febreiro ao
10 de febreiro

LUGAR

centro escolar de
Cambre por determinar
DATA e HORA

27 de febreiro e 1 de
marzo, dende as 7:30 e
as 16:30

sORTEO | se hai máis solicitudes que prazas o 14 de febreiro. Chamar para saber se o
solicitante está admitido a partir do 15 de febreiro de 2017.

programas educativos e de conciliación

programas
programas
educativos
culturais
e de conciliación

OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS

XANEIRO

XANEIRO

FEBREIRO

FEBREIRO
MARZO

MARZO
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animación á lectura nas bibliotecas municipais de cambre

programas DEPORTIVOS
Ver as actividades do mes de xaneiro e consultar nas dependencias municipais de
deportes se quedan prazas baleiras.

PROGRAMA DE OCIO E DIVERSIDADE FUNCIONAL
PÚBLICO

persoas con discapacidade psíquica / intelectual recoñecida mediante
certificado de minusvalía e empadroadas no Concello de Cambre con
idades comprendidas entre os 18 e 60 anos.
Poderá valorarse a admisión doutros participantes con outras
discapacidades, sempre e cando contén cun informe técnico de valoración
de recurso idóneo por parte dos equipo profesional de servizos sociais
comunitarios.

PRAZAS

máximo - 25

ACTIVIDADE

Deportiva

DATA e HORA

11 febreiro, horario
orientativo 10:30 - 14:00

Máis información nos servizos sociais comunitarios 981 654 812.

Invitacións nas Bibliotecas.
LUGAR

DATA e HORA

Biblioteca Municipal Central
Biblioteca Municipal Os Templarios

mércores 8, 17:30
xoves 9, 2 sesións: 17:30
e 18:30

Biblioteca Municipal Xabier P. Docampo

venres 10, 17:30

Paula carballeira
LUGAR

Biblioteca Municipal Central
Biblioteca Municipal Os Templarios
Biblioteca Municipal Xabier P. Docampo

DATA e HORA

mércores 15, 17:30 (sen
invitación)
xoves 16, 18:30
(invitacións na Biblioteca)
venres 17, 17:30 (sen
invitación)

programas culturais

programas SOCIAIS

O moucho leroucho

contacontos en ingés
LUGAR

Biblioteca Municipal Os Templarios

DATA e HORA

xoves 23, 18:30

Para grupos programados dende o mes de outubro ata xuño
LUGAR

Biblioteca Municipal Os Templarios
Biblioteca Municipal Central

DATA e HORA

luns 6 e 20
mércores 8 e 22

FEBREIRO

FEBREIRO

clubs de lectura

XANEIRO

XANEIRO

Sen invitación.

MARZO

MARZO
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actividades artístico - culturais

programas DEPORTIVOS

Entrada gratuíta, con invitación. Poden retirarse esa semana na Casa da Cultura “Vila
Concepción”, nas bibliotecas e no Museo de Cambre.

Píscore – «CONCERTO SINGULAR»					
programas culturais

PÚBLICO

LUGAR

DATA e HORA

familiar, para todas as
idades

centro sociocultural do
Graxal (Temple)

sábado 11,
ás 12:00 e ás 18:00

OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS

Ver as actividades do mes de xaneiro e consultar nas dependencias municipais de
deportes se quedan prazas baleiras.
programas SOCIAIS

PROGRAMA DE OCIO E DIVERSIDADE FUNCIONAL
PÚBLICO

FALADOIROS

II Xornada Gastronómica								
LUGAR

Centro cultural de Arrigada

DATA e HORA

sábado 25, 11:00 a 12:30

persoas con discapacidade psíquica / intelectual recoñecida mediante
certificado de minusvalía e empadroadas no Concello de Cambre con
idades comprendidas entre os 18 e 60 anos.
Poderá valorarse a admisión doutros participantes con outras
discapacidades, sempre e cando contén cun informe técnico de valoración
de recurso idóneo por parte dos equipo profesional de servizos sociais
comunitarios.

PRAZAS

máximo - 25

ACTIVIDADE

DATA e HORA

ACTIVIDADE

DATA e HORA

Xornada recreativa na
bolera
Saída cultural

31 marzo, horario
orientativo 20:00 - 23:00

Máis información nos servizos sociais comunitarios 981 654 812.

XANEIRO

XANEIRO

11 marzo, horario
orientativo 12:00 - 19:00

FEBREIRO

FEBREIRO
MARZO

MARZO
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DIRECTORIO
PROGRAMAS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Culturais
Educativos
Deportivos
Sociais
Formativos

981 613 193
981 613 291
981 613 186
981 654 812
981 613 196

cultura@cambre.org
educacion@cambre.org
deportes@cambre.org
ser_sociales@cambre.org
adl@cambre.org

programa de actividades municipais

ORGANIZA

SUBVENCIONA

CAMBRE
CONCELLO

Obradoiros e xogos no Entroido 2017
Actividades Casa da Cultura

