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Semana act iva
Programa lúdico – educativo para conciliación 

da vida laboral e familiar dirixido a nenos/as de 
3 a 12 anos

25, 26, 27 de marzo e 1 de abril 
instalacións do Forte      Horario de 9.00 a 14.00 h.

Inscricións na ocioteca ou no concello ata o día 22 de marzo

teatro
“Un conto de muller” 
Homenaxe á Muller Traballadora
Grupo de nenos/as da ocioteca de 
Camporrapado 

      22 de marzo 
casa da cultura de camporrapado ás 19:00 h.

5€

obradoiro de xardinaría 
•Céspedes
•Deseño, coidado e mantemento 
 do xardín 
    mes de abril - 4 horas

10€



xornada Horta ecolóxica
Sábado 6 de abril de 16:00 a 18:00 h.

     •Agricultura ecolóxica
     •Recuperación da horta familiar
     •Variedades locais

        •Rede de sementes

boqUeixón en rUta:  extremadUra 
5, 6 e 7 de abril
Visita a: 
PLASENCIA, CÁCERES, TRUJILLO, VALLE DO JERTE
Inscricións no concello ata cubrir prazas

199€ (inclúe autobús, pensión completa, 
seguro de viaxe e guía)

cUrSo de deSeño gráFico
(Photoshop, illustrator)
Sábados pola mañá
Comezo: 6 de abril
Duración: 3 meses    telecentro de vedra

20€ 
mes



obradoiroS  conSUmo
venres 26 de abril
casa da cultura de camporrapado 
Nenos/as de 3 a 6 anos 
 “consumo en igualdade” ás 16:00 h.
Nenos/as de 6 a  12 anos 
 “como escollo un videoxogo” ás 17:00 h.
Adultos: 
 a calidade “Productos con carné” ás 18:00 h.

Inscricións no concello ata o día 19 de abril

ii rUta btt “Pico Sacro”
Marcha social non competitiva e non federada 

Dificultade media - alta 
Avituallamento durante a ruta

Vestiarios, duchas e lavado de bicicletas
domingo 7 de abril pola mañá 

Entrega de dorsais: a partir das 9:00h.
Hora de saída ás 09:30

opcións: ruta completa: 45 km.
ruta curta: 25 km.

+ info e inscricións :http://rutabttpicosacro.blogspot.com.es/
Inscricións ata cubrir prazas

Organiza: Asociación Cultural “Raíña Lupa” - Colabora: Concello de Boqueixón

8€

(inclúe seguro de RC 
e accidentes)



encontro de  ma ioreS
Sábado 4 de maio 

Pavillón municipal do Forte 
Recollida de entradas no concello ata o 1 de maio
Percorrido de autobús previa reserva de praza

10€

cUrSo “aPlicador de 
ProdUtoS FitoSanitarioS”
Aberto período de inscricións
Duración: 27 h.
máis información no dpto. de emprego        
e Formación  (tfno. 981-513061)

maio

coñece galicia: oUrenSe e allariz
8 de maio
Posibilidade de realizar o percorrido de ida   
ata Ourense en autobús ou en tren 
Programa da visita:

Pola mañá: •Opción 1: cidade de Ourense
       •Opción 2: Termas de Outariz 

Pola tarde: •Visita a Allariz 
Inscricións no concello ata cubrir prazas

20€

(inclúe comida e autobús)
Suplemento termas: 4.70€

Suplemento tren: 9.60€



rUta  do  P ico  Sacro 
Programa goza do Ulla

25 de maio

Ruta de sendeirismo de 9 km. aprox. 

(+- 3 h.) con saída do Pavillón de Lestedo 
e volta ao mesmo punto.

Dificultade media-alta

Información e inscricións. emprego@boqueixon.com

FeSt ival  daS  letraS 
“roberto vidal bolaño”
venres 10 de maio  

casa da cultura de camporrapado

Horario: 16:00 a 20.00 h.

obradoiros, xogos tradicionais, cine… 

Os sete Magníficos máis un: 
“A historia de Brancaflor” 

espectáculo de contacontos e maxia

Anótate na ocioteca ou no concello ata o día 7 de maio



i l laS  SonS
encontro de grupos de música e baile 
tradicional

Sábado 15 de xuño a partires das 18.00 h.
  illas de gres - Ponte ledesma

     boqueixón

 •O Ghusto do Boi  

 •Pena do Corvo

 •A Requinta de Xián

 •Pandereteiras de Codeso

     vila de cruces  
 •Asociación Cultural Punteirolo 

 •Grupo de gaitas “O Arco de Merza”

 •Gaiteiros de Piloño  

 •Gaiteiros Tras San Xoán de Toiriz 

 •Gaiteiros de Carbia  

 •Grupo tradicional Sons da Mina

 •Os Chirimbainas de Sabrexo 

¡¡Haberá pulpeiro!! 

En colaboración co Concello de Vila de Cruces 



exH ib ic ión  de  teatro  e  ba ile
domingo 23 de xuño 

casa da cultura de camporrapado 
ás 18:00 h.

• Coreografías 2013 Baile Moderno            
C.P.I. Antonio Orza Couto

• Escola municipal de teatro (alumnos/as C.P.I. Antonio Orza Couto): 
“A Porta do Tempo” 

• Sons Club de Baile (Santiago):
 bailes standard, latinos e tropicais

camiño  de  Sant iago 
Sábados mes de maio e xuño

consigue a compostelana por etapas:
   etapa 1: Sarria (Lugo) – Portomarín 22,4 km.
    etapa 2: Portomarín – Palas  de Rei   25 km.
   etapa 3: Palas de Rei – Arzúa  28,8 km.
   etapa 4: Arzúa – Pedrouzo 19,1 km.
   etapa 5: Pedrouzo – Santiago de Compostela 20 km.

Inscricións no concello ata o 30 de abril
Grupo mínimo 40 participantes

En colaboración co Concello de Vila de Cruces

¡Vive o 

Camiño!

6€
día



avance camPUS dePortivo
Dirixido a nenos/as de 5 a 16 anos

do 25 ao 28 de xuño de 10:00 a 20:00 h. 

   instalacións do Forte 

Inscrición no Dpto. de Deportes (Tfno. 636 731 721)
Organiza: Escola de fútbol Boqueixón

 Colabora: Concello de Boqueixón

boqUeixón en rUta: viaxe a loUrdeS
SANTANDER

LOURDES
SAN SEBASTIÁN

COMILLAS
SANTILLANA DEL MAR

do 26 ó 30 de xuño

Incricións no concello ata cubrir prazas

235€ (inclúe: autobús + pensión completa + seguro de viaxe + guía)



camPamento dePortivo 
(deputación da coruña)

destinado a nenos e nenas nados en 

2003, 2002, 2001, 2000 e 1999

  actividades: 
     •Naúticas •Equitación
     •Deporte de aventura
     •Piragüismo •Paseos en barco
  deportes: 

fútbol, tenis, voleipraia, voleibol, baloncesto, aeróbic, baile, etc.

  novidade: INGLÉS (unha actividade impartirase en inglés)

Prazas limitadas. Adxudicación por sorteo

85€

mes de xullo
unha semana a confirmar 

NOVAS

avance camPamento          
de verán - concello
Dirixido a nenos/as de 9 a 14 anos 
 1ª quenda: Do 2 ao 7 de agosto
 2ª quenda: Do 7 ao 13 de agosto
 quenda enteira: Do 2 ao 13 de agosto

En colaboración co Concello de Vedra



gradUado en  eSo  Para 
adUltoS 

(probas libres)

convocatoria de maio

Prazo de matrícula: 
Do 2 ao 15 de abril.

Data de realización da proba: 
31 de maio

Máis información no dpto. de Educación do concello 
ou no DOG do 29 de xaneiro de 2013

camPamentoS de verán 
xunta de galicia

Dirixido a rapaces e rapazas de 9 a 17 anos

Próxima publicación da  convocatoria e prazos 
de solicitude

+ info: www.xuventude.xunta.es



Información e Inscricións: 
Dpto. de Cultura 981-513115

cultura@boqueixon.com
 Dpto. de Deportes 636 731 721(novo teléfono)

deportes@boqueixon.com 
www.boqueixon.com
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