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Inscricións: 
   - As inscricións realizaranse no departamento de cultura
 (cultura@boqueixon.com) presentando, xunto coa ficha de inscrición, 

unha certificación bancaria co nº de conta.
   - Requírese un grupo mínimo de participantes para o inicio das 

actividades. 
   - Prazas limitadas con preferencia dos empadroados en Boqueixón.
Duración:
 Do 3 de outubro de 2016 ao 31 de maio de 2017 (agás ocioteca ata fin 

de curso)
   - Os días de actividade rexeranse polo calendario escolar.
Pagamento:
   - Realizarase con carácter bimestral mediante domiciliación bancaria.
   - En caso de devolución do recibo os gastos bancarios correrán por 

conta do titular.
   - Non se reintegrará ningún importe sen causa debidamente 

xustificada.
Descontos :
   - 2º fillo: 25%  3º fillo: 50%  4º fillo e sucesivos: de balde na mesma 

actividade
   - Segunda actividade: 25% Terceira actividade: 50% Sucesivas: gratis  
 (Entenderase por 1ª actividade a de maior importe e así 

sucesivamente)      
Baixas:
   - Deberán presentarse por escrito no dpto. de cultura antes do día 20 

do mes anterior (cultura@boqueixon.com).

ESCOLAS CULTURAIS
E DEPORTIVAS

BASES
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ESCOLAS CULTURAIS E DEPORTIVAS

Actividade   Participantes  Lugar  Horario  Custo/mes

Mecanografía
Informática

3º,4º, 5º e 6º
Primaria  

Casa do concello
Sábados

de 11 a 13
20 €

Teatro 
 Primaria 

Secundaria

CPI
Antonio Orza 

Couto

Venres
de 16 a 18

Gratuíto

Ocioteca  
 Infantil
Primaria  

Casa da Cultura 
de Camporrapado

Venres   
de 16 a 20

10 €

Inglés:
STARTERS
MOVERS
FLYERS
KET
PET
FCE

 Infantil 
Primaria

Secundaria

Adultos  

Lestedo (infantil)
CPI 

Antonio Orza 
Couto

A
concretar 
segundo 

grupo 

20 €

25 €

Debuxo e 
pintura

 Primaria 
Secundaria

Pendente de
confirmar

Sábados 
 16 a 18 

Gratuíto 

Patinaxe 
 Infantil
Primaria

Pavillón de
Lestedo

Venres   
de 17 a  
18 h.

10 €

Judo Primaria Ximnasio

Martes e 
Xoves   

16:15 a  
17:15

15 €
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Outras actividades

Informática e internet para maiores 
Meses de outubro, novembro e decembro
Grupo iniciación : venres de 9:30 a 11:30 
Grupo avanzado: venres de 11:30 a 13:30
Lugar: casa do concello
Custo: 30€ (os tres meses). Prazas limitadas.

Aula de teatro maiores 
Comezamos as clases.
Anímate a participar!!! 

Tallado de pedra e madeira
Queres convertirte nun artista? ou simplemente
probar as túas habilidades?
Pois apúntate!!! Sábados ás 17:00 h.
no obradoiro de Pereiro ( Ponte Ledesma) 
Gratuíto 

Concurso de fotografía:
“Paisaxes de Boqueixón”

CONCURSO	  DE	  FOTOGRAFÍA	  
“PAISAXES	  DE	  BOQUEIXÓN”	  
Participa	  coas	  túas	  mellores	  
Instantáneas	  
Prazo:	  ata	  o	  9	  	  de	  novembro	  
Consulta	  as	  bases	  na	  web	  www.boqueixon.com	  

As fotografías 
recollerán a 
riqueza histórica, 
cultural, 
etnográfi ca e 
paisaxística do 
noso concello.

Gratuíto
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MOCIDADE

Obradoiro de radio
“A mocidade nas ondas”
(dirixido a alumnado de secundaria) 
20,22,26 de setembro 
CPI Antonio Orza Couto
Contidos: Guión radiofónico, reportaxes,
cuñas publicitarias, gravación de programa
Gratuíto 

Excursión a Asturias: Ruta do Cares e
descenso do Sella 
7, 8 e 9 de outubro
Prezo : 85€
Programa:
Saída o venres 7 ás 16:00 h, aloxamento e cea en Cangas 
de Onís. Sábado: ruta do Cares. Domingo: descenso do 
Sella, comida en Ribadesella e regreso.

Curso de
Primeiros Auxilios:
Sábados 17 e 24
de setembro 
Duración: 20 h
Imparte Cruz Vermella 
Custo: 30€
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OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS
Dirixido a escolares de 6º de Primaria
CPI Antonio Orza Couto
Meses de outubro e novembro 

TARXETA XENTE NOVA
É unha tarxeta de transporte metropolitano
de Galicia, dirixida a rapaces e rapazas
de 4 a 18 anos que permite realizar
todas as viaxes interurbanas gratuítas.
Solicitude: tmg.xunta.gal/xente-nova

BECAS MEC
Dirixidas a os/-as estudantes, que
ao longo do curso 2016/2017, cursen 
algunha das seguintes ensinanzas:
   • Infantil 
   • Primaria e secundaria 
   • Bacharelato (prazo solicitude ata 3 outubro)
   • Formación profesional (prazo solicitude ata 3 outubro)
   • Para estudiar na Universidade 
   • Ensinanzas artísticas (prazo solicitude ata 3 outubro)
   • Ensinanzas deportivas 
   • Idiomas 
   • Estudios relixiosos e militares 

Ademáis existen Becas e axudas para alumnos/-as con 
necesidade específi ca de apoio educativo.
(Prazo solicitude ata 29 setembro)
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www.boqueixon.com


