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formación xeral
981 513 115

www.boqueixon.com
 Fax 981 513 000

Inscricións
- Para as actividades de cultura e deportes as inscricións realizaranse 

no departamento de cultura ou mediante o enderezo electrónico 
cultura@boqueixon.com (descarga a ficha na web). 

Documentación:
- Ficha de inscrición
- Resgardo de pagamento (ata 5 días antes do comezo da actividade).
 En caso de non entregalo procederase a baixa na actividade.

Requírese un grupo mínimo.
Prazas limitadas con preferencia dos empadroados no concello.

Pagamento
- Campus deportivo, Concilia xuño, Verán activo, patinaxe e cursos 

de natación ingreso en conta: ES68 2080 0320 2531 10000666 
(Abanca).

- Campamento de verán, curso de monitor e Boqueixón en ruta facilitarase 
outro número de conta para o seu ingreso.

- Para o resto das actividades o pagamento será en efectivo

  -Descontos: 
  (agás Aquapark, curso de natación, curso de monitor e piscina)
  2º fi llo na mesma actividade: 25%
  3º fi llo na mesma actividade: 50%
  4º fi llo ou máis: de balde



QUERES SER VOLUNTARI@?
Áreas:
Turismo - Deportes - Medioambiente - Cultura
Protección civil - Biblioteca e Servizos Sociais

Infórmate dos diferentes programas

PREINSCRICIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 
E DEPORTIVAS

• Inglés
• Zumba
• Pilates
• Bailoterapia
• Judo
• Patinaxe

Abrese un prazo de preinscrición para a reserva de praza ata o 30 de xuño. Todos 
aqueles que non fagan dita reserva quedarán pendentes da confi rmación da praza. 

CLAUSURA CURSOS DE INGLÉS 2015/2016
Venres 10 de xuño ás 20:30 no salón de actos do CPI Antonio Orza Couto

• Entrega de diplomas curso 2015/16
• Preinscrición inglés curso 2016/17 

ESCOLARES E ADULTOS



CURSO DE MONITOR DE TEMPO LIBRE
200 h. teóricas e 150h. prácticas 
Do 10 de xuño ao 15 de xullo
Idade mínima 18 anos

Custo: 150 €

FESTIVAL DA GARDERÍA
Venres 10 de xuño ás 17:00
Casa da Cultura de Camporrapado

GÚSTACHE A FOTOGRAFÍA? 
Curso práctico de fotografía de natureza 
(Ruta do colesterol) 
Sábado 11 de xuño de 10:00 a 14:00 h.
Imparten:

Inscricións ata cubrir prazas

Gratuíto

CHARLA INFORMATIVA MULLER E SAÚDE 
Martes 14 de xuño ás 16:30 no Local Social de Loureda
 • Menopausia
 • Prevención xinecolóxica
 • Factores de risco
 • Alimentación e exercicio.

+ info e inscricións ata o 7 de xuño



FESTIVAL OCIOTECA 
Venres 17 de xuño  ás 20:00 na Casa da Cultura de Camporrapado

• Teatro: “Clínica A Silveira”
• Coreografía infantil

OBRADOIRO DE GRAFFITI
Sábado 18 de xuño de 17:00 a 19:00
Lugar a determinar 
Imparte: Vella Escola 

Gratuíto

Inscricións ata cubrir prazas

PETER PUNK 
“Chungo chungo ke te cagas”
Sábado 18 de xuño  ás 21:00 no  Pico Sacro 
Tódolos públicos - Entrada libre

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 
Agora tes a posibilidade de achegarte ao mundo da astronomía

• Xúpiter
• Saturno
• Lúa
• Nebulosa de Orión…

Sábado 18 de xuño ás 22:30 no Pico Sacro 

Gratuíto

Inscricións ata o 15 de xuño

“Chungo chungo ke te cagas”



GOZA DO ULLA 2016 
Roteiro do Río Grande e dos Pescadores 9,6 km.
Domingo 26 de xuño de 10:30 a 14:00 h.
O punto de encontro é Capela de San Paio (Codeso) onde deixaremos os coches e 
un autobús nos levará ó inicio do roteiro.
O punto de partida da andaina é Ponte Ledesma, un núcleo poboacional cun conxunto 
etnográfi co moi importante.Seguiremos polo roteiro do río Grande que nos vai levar 
á Capela de San Paio en Codeso. Aquí fi nalizaremos a andaina, na Romería do San 
Paio que se festexa ese mesmo día, onde poderemos descansar e desfrutar coa 
música de grupos tradicionais.

PISCINA MUNICIPAL
Apertura: sábado 25 de xuño  /  Peche: domingo 4 de setembro

ENTRADA SEN BONO BONOS (20 entradas)
Ata 16 anos 1 € Ata 16 anos 6 €

Maiores de 16 anos 2 € Maiores de 16 anos 12 €
BONOS FAMILIARES (20 entradas)

Empadroados
Familias de dous membros* 15 €
Familias de tres membros*   21 €
Familias de máis membros*   24 €
*Enténdese por membros da unidade familiar os cónxuxes e fi llos/as.
Venda de entradas e bonos na piscina
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Inscricións ata o 23 de xuño no 981513061

Horario de 
luns a domingo 

de 15:00 a 
21:00 h.

BOQUEIXÓN EN RUTA
Lourdes, Zaragoza, Monasterio de Piedra, San Sebastián, Noja e Isla
Do 27 de xuño  ó 1 de xullo
Custo con pensión completa e guía: 255 €

O número de asento adxudicarase por orde de inscrición ata cubrir prazas

Sendeiro 

lineal



COÑECE GALICIA: CANGAS E BUEU
Venres 8 de xullo  
Visitas: pola mañá casco histórico de Cangas e mercadillo
Comida en Hío e visita a un dos cruceiros máis importantes.
Pola tarde: visita a Bueu, museo Masó, praza de abastos, tempo libre…

Inscricións 
ata cubrir 

prazas
Custo: 20 €

COÑECE A SOCIEDADE DE FOMENTO FORESTAL 
(Serra de Outes)
Sábado 9 de xullo en horario de mañán
Os socios, promotores e propietarios da SOFOR de Serra de Outes, contarán a súa 
experiencia, constitución, administración, rexistro, obrigas e deberes e benefi cios 
que aporta esta modalidade de aproveitamento do monte (SOFOR)

Gratuíto

Inscicións abertas ata cubrir prazas no telf. 981513061 ou no dpto. de formación e emprego

DESCENSO DO ULLA EN PIRAGUAS 
Sábado 9 de xullo ás 11:00 h.
Illas de Gres – Agronovo. Percorrido aproximado 12 km.
Prezo 20 €: inclúe piragua + seguro participante.

Inscricións ata o 5  de 
xullo. Prazas limitadas

CAMPO DE TRABALLO 
“O Pico Sacro”
Campo de traballo para a posta en valor do Pico Sacro e o 
patrimonio cultural, histórico e medioambiental da súa contorna.
Do 18 ó 29 de xullo
Participantes: de 18 a 30 anos

Gratuíto

Inscricións ata o 10 de xullo ata crubrir prazas



CAMPUS DEPORTIVO
Idades: de 7 a 16 anos
Días 23, 27, 28, 29 e 30 de xuño
Horario de 10:00 a 20:00 h.
Posibilidade de ampliación horaria por conciliación

Custo: 50 € (inclúe: monitores, material, xantar e merenda da tarde) 

Fútbol campo - fútbol 7 - fútbol sala - padel - baloncesto
waterpolo - natación - xogos predeportivos -  balonman

patinaxe e obradoiros
Colabora: Escola de Fútbol Boqueixón

ACCIÓN  DE  VERÁN

Inscricións ata o 17 de xuño

CONCILIA XUÑO
Dirixido a nenos/as de Infantil e Primaria 
Días 23, 27, 28, 29 e 30 de xuño  
De luns a venres
(entrada de 9 a 10 h., saída ás 13:30 sin comedor ou ás 15 h. con comedor)

Posibilidade de ampliación horaria  por conciliación

Instalacións do Forte
Xincanas, obradoiros, xogos, manualidades, 
pintura, actividades acuáticas e deportivas
Custo: 10 € sen comedor  /  40 € con comedor

Instalacións do Forte

Inscricións ata o 17 de xuño



ECOPARQUE MARIN
Xoves 30 de xuño
Dirixido a nen@s e moz@s 

VERÁN ACTIVO
Dirixido a nenos/as de Infantil e Primaria 
Xullo e agosto 
(Posibilidade de inscricións por quincenas)
De luns a venres 
(Entrada de 9 a 10 h., saída de 13:30 a 14:00 h. )
Posibilidade de ampliación horaria por conciliación.

Instalacións do Forte 

Custo:  40 € /mes  -  20 € /quincena   

Xincanas, xogos, manualidades, teatro, 
actividades acuáticas e deportivas

Obradoiros creativos: pintura, maquillaxe, títeres, audiovisual, 
contacontos con papiroflexia.

Inscricións ata cubrir prazas
Custo: 20 €

Inscricións ata o 23 de xuño para tódalas quendas

PATINAXE
Dirixido a nenos/as de Infantil e Primaria 
Mes de xullo: martes e xoves de 10:00 a 11:00 h. 
Esta actividade é compatible co Verán activo, sendo os 
nenos/as trasladados a dita actividade.

Instalacións do Forte
Custo: 10 €

Inscricións ata o 23 de xuño

Inclúe entrada e autobús



CURSOS DE NATACIÓN
Dirixido a nenos/as de Infantil e Primaria 
Niveis: iniciación e perfecionamento 
Mes de xullo: luns e mércores e  martes e xoves: 12:00 a 13:00h. / 13:00 a 14:00 h.
Esta actividade é compatible co Verán activo, sendo os nenos/as trasladados a dita actividade.

Inscricións ata cubrir prazas

Custo: 20 €

AQUAPARK CERCEDA
Mércores  13 de xullo
Custo:  Ata 4 anos gratis acompañados dun adulto 
 De 5 a 12 anos 7 €
 Maiores de 12 anos 10 €

• En caso de mal tempo trasládase para o mércores 15 de xullo

Inscricións ata cubrir prazas

CAMPAMENTOS DE VERÁN 
IDADES INSTALACIÓNS DATAS PREZO 

De 8 a 12 anos Albergue Xuvenil Area (Viveiro) 24 ó 30 de xuño 140 €

1º e 2º E.S.O. Campamento Xuvenil Virxe de 
Loreto (Porto do Son)         80€

3º e 4 E.S.O. Campamento Xuvenil Virxe de 
Loreto (Porto do Son)       80 €

Inclúe: pensión completa, actividades, seguro e traslados

8 ó 13 de Agosto

2 ó 7 de Agosto

Inscricións ata cubrir prazas



ACTIVIDADES ASOCIACIÓNS

IV SONS NAS 
FERVENZAS 

Sábado 9 de xullo a partir das 
20:00 h.

Fervenza de Codeso 
Organiza A.C.X. Pena do Corvo

RUTA DO COLESTEROL
18 xuño, Camporrapado 
Trátase dunha andaina de fondo de 10,25 
ou 50 km. que transcorrerá por camiños 
non asfaltados na súa inmensa maioría. A 
ruta ofrece unha viaxe polo Boqueixón máis 
natural e enxebre…fervenzas situadas nos 
lugares máis recónditos do noso municipio, 
antigas casas señoriais, sendeiros a carón 
dos nosos ríos, pontes romanas, árbores 
centenarias con milleiros de historias, 
montes encantados, vistas espectaculares 
a Compostela.

NOITE MÁXICA
Sábado 18 xuño ás 20:00h.                      

no Pico Sacro
Celebración do solsticio de Verán

Contacontos e actividades 
variadas

Organiza: Asociación Cultural 
Mestre Manuel Gacio

+info:www.rutadocolesterol.com






