Programa de

Actividades Municipais

Culturais
e

Deportivas
2021 / 2022
Adaptado á normativa COVID-19

Actividades Culturais en Idade Escolar
Actividade

Grupo

Horario

1º-2º PRIMARIA
3º-4º PRIMARIA

INGLÉS EN VEDRA

5º-6º PRIMARIA
1º-2º-3º PRIMARIA
INGLÉS NO CEIP ORTIGUEIRA
4º-5º-6º PRIMARIA
INGLÉS NO CRA BOQUEIXÓN
VEDRA “NEIRA VILAS”

UNITARIA SAN MIGUEL
UNITARIA SAN FINS

Luns e mércores
14:45 a 15:45
Luns e mércores
15:45 a 16:45
Luns e mércores
16:45 a 17:45
Martes e xoves
17:15 a 18:15
Martes e xoves
18:15 a 19:15
Martes e xoves
16:00 a 17:00
Luns e mércores
18:00 a 19:00

Prezo/Mes
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

DE 8 A 12 ANOS

Sábado 11:30 a 13:00

20,00 €

DE 13 A 16 ANOS

Xoves 17:30 a 19:30

20,00 €

PRIMARIA

Xoves 17:00 a 18:00

15,00 €

SECUNDARIA

Mércores 17:00 a 18:00

15,00 €

PINTURA NA CASA DAS ARTES
CLASES DE MODA
(patronaxe, corte, confección)
Na Casa das Artes en San Fins de
Sales.

XADREZ

Inscrición previa das persoas interesadas.
Reunión informativa para a formación de grupos.

CALENDARIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS
EN IDADE ESCOLAR
Do 4 de outubro de 2021 ao 31 de maio de 2022.
Seguindo o calendario escolar, con vacacións en
Nadal, Entroido e Semana Santa

Realizarase en liña na páxina www.concellodevedra.gal. Eliminarase a inscrición presencial, pero en
caso de que calquera persoa teña problemas para
a tramitación da inscrición pode acudir de 10:00 a
14:00 h. ao Departamento de Cultura do Concello de
Vedra para que lle axuden na xestión, ou chamar ao
981 814 691.

As actividades quedarán suxeitas a acadar un número mínimo de 8 participantes para a súa posta en
funcionamento e cada grupo non superará o número
de 12 en virtude do protocolo para a prevención da
COVID 19.

CONSULTAS E INFORMACIÓN NO TELÉFONO:
981 814 691 de luns a venres de 10:00 a 14:00
horas ou no enderezo electrónico cultura@concellodevedra.com

PREINSCRICIÓN
• Do 17 ao 30 de setembro de 2021.
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Actividades Culturais para Persoas Adultas
Actividade

Grupo

Horario

Prezo/Mes

PINTURA

GRUPO I

Venres 18:00 a 20:00

25,00 €

GRUPO II

Venres 20:15 a 22:15

25,00 €

GRUPO I

Luns 16:30 a 18:30

25,00 €

GRUPO II

Luns 19:00 a 21:00

25,00 €

Mércores 18:15 a 19:15

25,00 €

Na Casa das Artes en San Fins de
Sales.

MANUALIDADES – ARTES
PLÁSTICAS

Na Casa das Artes en San Fins de
Sales.

MODA Na Casa das Artes
en San Fins de Sales.

CALENDARIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS
PARA PERSOAS ADULTAS
Do 4 de outubro de 2021 ao 31 de maio de 2022.
Seguindo o calendario escolar, con vacacións en Nadal, Entroido e Semana Santa
As actividades quedarán suxeitas a acadar un número mínimo de 8 participantes para a súa posta en
funcionamento e cada grupo non superará o número
de 12 en virtude do protocolo para a prevención da
COVID 19.

Realizarase en liña na páxina www.concellodevedra.
gal. Eliminarase a inscrición presencial, pero en caso
de que calquera persoa teña problemas para a tramitación da inscrición pode acudir de 10:00 a 14:00
h. ao Departamento de Cultura do Concello de Vedra
para que lle axuden na xestión, ou chamar ao 981
814 691.
CONSULTAS E INFORMACIÓN NO TELÉFONO:
981 814 691 de luns a venres de 10:00 a 14:00
horas ou no enderezo electrónico cultura@concellodevedra.com

PREINSCRICIÓN
• Do 17 ao 30 de setembro de 2021.
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Actividades Deportivas en Idade Escolar
Actividade
XIMNASIA RÍTMICA I

(Nados entre 2013 e 2016)

XIMNASIA RÍTMICA II

(Nados entre 2004 e 2012)

KARATE I

(Nados entre 2013 e 2016)

KARATE II

(Nados entre 2004 e 2012)

Horario

Prezo/cuadrimestre

Luns e mércores 17:15 a 18:10

25,00 €

Luns e mércores 18:10 a 19:05

25,00 €

Luns e mércores 17:15 a 18:10

25,00 €

Luns e mércores 18:10 a 19:05

25,00 €

Martes e xoves 17:30 a 18:15

25,00 €

Martes e xoves 18:15 a 19:00

25,00 €

Martes e xoves 19:00 a 19:45

25,00 €

Martes e xoves 19:45 a 20:30

25,00 €

Martes e xoves 17:10 a 18:05

25,00 €

Martes e xoves 18:05 a 19:00

25,00 €

Martes e xoves 17:10 a 18:05

25,00 €

Martes e xoves 18:05 a 19:00

25,00 €

PATINAXE 1 (INICIACIÓN)

(Nados entre 2004 e 2016, que non saiban
desprazarse sobre patíns).
No pavillón polideportivo de Lestedo.

PATINAXE 2

(Nados entre 2013 e 2016, sempre que saiban
desprazarse sobre patíns).
No pavillón polideportivo de Lestedo.

PATINAXE 3

(Nados entre 2013 e 2016 que superen a proba de nivel 2 e nados entre 2006 e 2012).
No pavillón polideportivo de Lestedo.

PATINAXE 4

(Nados entre 2004 e 2012 que superen a proba
de nivel 3).
No pavillón polideportivo de Lestedo.

BALONCESTO

(Nados entre 2004 e 2016)

VOLEIBOL

(Nados entre 2004 e 2016)

PREDEPORTE

(Nados nos anos 2017 e 2018)

BÁDMINTON

(Nados entre 2004 e 2016)
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Actividades Deportivas en Idade Escolar
CALENDARIO
Do 4 de outubro de 2021 ao 31 de maio de 2022,
seguindo o calendario escolar, con vacacións en
Nadal, Entroido e Semana Santa.

A renovación cuadrimestral da actividade será automática a non ser que se notifique expresamente con
15 días de antelación.

• 1º cuadrimestre do 4 de outubro ao 31 de xaneiro.
• 2º cuadrimestre do 1 de febreiro ao 31 de maio.
As actividades quedarán suxeitas a acadar un
numero mínimo de 8 alumnos/as para a súa posta en funcionamento.

PREZO
O prezo establecido é para empadroados ou matriculados en centros escolares de Vedra coas seguintes bonificacións:
• O 2º membro da unidade familiar menor de 18
anos pagará o 50 % do primeiro.
• O 3º e restantes membros da unidade familiar menores de 18 anos pagarán o 25 % do primeiro.
INSCRICIÓN
Do 17 ao 30 de Setembro de 2021

Os matriculados nunha segunda ou posterior escola
deportiva terán dereito a unha bonificación na tarifa
do 50%.

Realizarase:
• ONLINE: na páxina www.deportesvedra.com
• PRESENCIAL: no Concello (de 10 a 14 horas) ou
no pavillón de Vedra (de 19 a 23 horas).
Será necesario achegar os datos da persoa que se
inscribe na actividade, e no caso de ser menor de
idade, da persoa titora, así coma o numero de conta
bancaria para o cargo das taxas das actividades.

CONSULTAS E INFORMACIÓN NOS TELÉFONOS:
Pavillón: 981 50 22 90 (de 19:00 a 23:00 horas)
Concello: 981 814 612 (de 10:00 a 14:00 horas)
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Actividades Deportivas para Persoas Adultas
Actividade

Horario

Prezo/cuadrimestre

AEROBIC - STEP

Luns e mércores 20:15 a 21:00

40,00 €

AEROBIC LATINO

Luns e mércores 21:00 a 21:45

40,00 €

TRX

Luns e mércores 21:45 a 22:30

40,00 €

XIMNASIA PARA PERSOAS CON
DIVERSIDADE MENTAL

Martes e xoves 16:00 a 17:00

GRATIS

GAP

Martes e xoves 19:15 a 20:00

40,00 €

PILATES I

Martes e xoves 20:00 a 20:45

40,00 €

PILATES II

Martes e xoves 20:45 a 21:30

40,00 €

Mércores e venres 16:00 a 17:00

40,00 €

AEROBIC

(Santa Cruz de Ribadulla)

XIMNASIA TERAPÉUTICA TERCEIRA
IDADE

Inscrición en servizos sociais

XIMNASIA +60

Inscrición en servizos sociais

CALENDARIO
Do 4 de outubro de 2021 ao 30 de xuño de 2022,
seguindo o calendario escolar, con vacacións en
Nadal, Entroido e Semana Santa.

• PRESENCIAL: no Concello (de 10 a 14 horas) ou
no pavillón de Vedra (de 19 a 23 horas).
Será necesario achegar os datos da persoa que se
inscribe na actividade así coma o numero de conta
bancaria para o cargo das taxas das actividades.

• 1º cuadrimestre: 4 de outubro ao 15 de febreiro.
• 2º cuadrimestre: 16 de febreiro ao 30 de xuño.

A renovación cuadrimestral da actividade será automática a non ser que se notifique expresamente con
15 días de antelación.

As actividades quedarán suxeitas a acadar un
numero mínimo de 8 alumnos/as para a súa posta en funcionamento.

PREZO
O prezo establecido é para empadroados.

INSCRICIÓN
Do 17 ao 30 de Setembro de 2021

CONSULTAS E INFORMACIÓN NOS TELÉFONOS:
Pavillón: 981 50 22 90 (de 19:00 a 23:00 horas)
Concello: 981 814 612 (de 10:00 a 14:00 horas)

Realizarase:
• ONLINE: na páxina www.deportesvedra.com
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Ximnasio Municipal
HORARIO DE APERTURA
De outubro a maio:
De luns a venres de 16:00 a 23:30 horas.

A inscrición no ximnasio realízase directa e de
forma presencial na oficina do pavillón, xa que as
persoas deben recibir a tarxeta de acceso no acto.
Será necesario achegar os datos da persoa que se
inscribe na actividade. O primeiro pago faise en
efectivo na instalación, pero deberá achegarse
o número de conta bancaria para o cargo dos seguintes cuadrimestres.

De xuño a setembro, Nadal, Entroido e Semana
Santa:
De luns a venres de 19:00 a 23:30 horas.
PREZOS
ABONO INDIVIDUAL: 40 € por cuadrimestre +
5,00 € de fianza de tarxeta de acceso.
• 1º Cuadrimestre do 1 de outubro ao 31 de xaneiro.
• 2º Cuadrimestre do 1 de febreiro ao 31 de maio.
• 3º Cuadrimestre do 1 de xuño ao 30 de setembro.
O ximnasio é de uso exclusivo para persoas maiores
de idade.

Liga de Fútbol Sala
É vontade do concello retomar a competición da
liga de fútbol sala nesta tempada 2021-2022. Dita

competición dará comezo tan pronto se permita o
contacto no deporte non federado.

Alugamento de Pista
A partir de setembro reactívanse os alugamentos
de pista, pero mentres tanto non varíe a normativa
vixente, que na actualidade non permite o deporte

non federado sen respectar a distancia de seguridade, soamente se poderá alugar para prácticas
deportivas que cumpran estas restricións.

-7-

A programación e os horarios poden estar suxeita a cambios
por condicionantes da súa organización.

Todas as novidades municipais:
Na web: www.concellodevedra.gal
No facebook: @concellodevedra
No servizo de novas por mail: cultura@concellodevedra.com
No servizo de novas por móbil: no teléfono 663 893 398
Ou no Boletín de Información Municipal

Máis información:
Departamento de Cultura e Xuventude
Horario: de luns a venres de 09:00 a 14:00 h.
Teléfono: 981 814 691
cultura@concellodevedra.com

Departamento de Deportes
Pavillón de Deportes
Horario: de luns a venres de 19:00 a 23:30 h.
Teléfono: 981 502 290

