ESCOLAS DEPORTIVAS, OBRADOIROS
EDUCACIONAIS E CULTURAIS
Un ano máis o Concello de Sarria presenta o programa de actividades culturais, educacionais e
deportivas.
OBRADOIROS EDUCACIONAIS E ESCOLAS DEPORTIVAS PARA NENOS
• Prazo de inscricións a partir do día 10 de setembro 2018.
• En horario de mañá, das 09:00 ás 13:00 horas.
• Limitación de solicitudes: ate que se cubran as prazas.
OBRADOIROS ADULTOS CULTURA
• Prazo de inscricións a partir do día 10 de setembro 2018.
• En horario de mañá, das 09:00 ás 13:00 horas.
• Limitación de solicitudes: ate que se cubran as prazas.
ACTIVIDADES ADULTOS DEPORTES
• Prazo preinscricións do 10- 28 de setembro 2018.(ambos incluidos)
• As datas sinaladas anteriormente para as actividades adultos deportes son de preinscrición. No
caso de realizarse un maior número de preinscricións que de prazas dispoñibles, procederase
a realizar un sorteo público. A preinscrición pódese formalizar mediante a presentación do
formulario na paxina web do concello o presencialmente na O.M.I.X do Concello, en horario de
mañá, das 09:00 ás 13:00 horas.
• Limitación de solicitudes: non haberá límite de solicitudes pero despois do sorteo soamente se
poderá formalizar a matrícula dun máximo de dúas actividades de diferentes disciplinas.
• O día 1 de outubro a partires das 13.00h da maña publicaranse as listas de admitidos para o
sorteo . Exporanse ao público as listas de admitidos no taboleiro de anuncios e na páxina web
do Concello de Sarria.
• A data do sorteo público para a adxudicación das prazas será o día 4 de outubro ás 11 horas
no salón de plenos do Concello Publicaranse na paxina web e no taboleiro do concello o dia 4
de outubro às 14.00h. Os afortunados terán entre os días 5 e 12 de outubro, para formalizar a
súa matricula, presencialmente nas Oficinas municipais en horario de 09:00 13:00 horas,
cumprimentando o modelo normalizado de inscrición, ou ben realizando o trámite sen
necesidade de acudir ás dependencias municipais a través da páxina web www.sarria.es
mediante formularios dispoñibles en formato PDF. O pago deberá efectuarse mediante ingreso
na conta de ABANCA nº ES1120800143313110000063. Este documento non será válido sen a
certificación mecánica ou selo da Entidade Bancaria. Se a persoa adxudicataria da praza non
realiza a inscrición e pago no prazo establecido perderá o dereito á mesma, xestionándose a
praza de conformidade co disposto a continuación para as listas de espera.
• Comezo das actividades o dia 15 de outubro.
• Lista de espera: Prazo de chamada e ingreso das cotas para as listas de espera a partires do
25 de outubro ata o 28 de decembro de 2018.
• Asistencia as actividades :Aquelas persoas que acumulen o 25% de faltas de asistencia
(calculadas sobre o número de horas totais ou, se é o caso, proporcionais do obradoiro
correspondente) causarán baixa na actividade, salvo criterio profesional motivado da
responsable da O.M.I.X do Concello de Sarria .Non obstante, poderá requirirse a xustificación
das faltas de asistencia que se produzan nos obradoiros que oportunamente se indiquen pola
técnica ou técnico responsable de animación sociocultural ou deportiva que corresponda.

NORMAS E CONDICIÓNS PARA A
ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS POR
PREINSCRICIÓN DAS ESCOLAS
DEPORTIVAS MUNICIPAIS.
1. As presentes normas teñen por obxecto regular as condicións que rexerán o sorteo,
adxudicación de prazas e formalización da matrícula das Escolas Deportivas para Adultos
2018-2019 ofertadas polo Concello de Sarria.
2. Poderán participar no sorteo todos os alumnos preinscritos de acordo coas normas publicadas
relativas ás Escolas Deportivas e Obradoiros Educacionais e Culturais 2018/19.
3. O día 1 de outubro a partires das 13.00h da maña publicaranse as listas de admitidos/as
para o sorteo exporanse ao público as listas de admitidos no taboleiro de anuncios e na
páxina web do Concello de Sarria.
4. O prazo para consulta e presentación de reclamacións,das listas provisionais publicadas ,
finalizará o día 3 de outubro ás 14:00 horas.
5. O Sorteo terá lugar mediante acto público o día 4 de outubro ás 11:00 horas no Salón de
Plenos do Concello, levantándose acta dos seus resultados á finalización do mesmo por parte
do Secretario da Corporación.
A adxudicación das prazas realizarase mediante un sorteo independente para cada actividade.
Neste sorteo,asignárase un código identificador a cada solicitude, a través dun proceso
informático de elección aleatoria que designará consecutivamente os premiados ata esgotar as
prazas ofertadas en cada grupo, o resto quedarán en reserva.
6. Finalizado o sorteo poderanse consultar os resultados para cada grupo no taboleiro de
anuncios e na páxina web do Concello de Sarria.
7. A formalización da matrícula realizarase entre os días 5 e 12 de outubro, presencialmente
nas Oficinas municipais en horario de 09:00 13:00 horas, cumprimentando o modelo
normalizado de inscrición, ou ben realizando o trámite sen necesidade de acudir ás
dependencias municipais a través da páxina web www.sarria.es mediante formularios
dispoñibles en formato PDF.
O pago da actividade deberá efectuarse mediante ingreso directo na conta de ABANCA nº
ES1120800143313110000063. Se a persoa adxudicataria da praza non realiza a inscrición e
pago no prazo establecido perderá o dereito á mesma, xestionándose a praza de conformidade
co disposto a continuación para as listas de espera.
8. O prazo de chamada, inscrición e ingreso das cotas para as listas de espera será do 26 de
outubro o 28 de decembro. Contactarase cos interesados presentes na lista de espera
mediante chamada telefónica e/ou correo electrónico. No suposto de non poder contactar coa
persoa darase de baixa na lista de espera nos seguintes supostos:
• Ao non recibir resposta durante 24 horas tras deixar mensaxe no buzón de
voz ou correo electrónico.
• Ao non poder contactar coa persoa tras realizar tres intentos a distintas
horas no prazo de 24 horas, se o interesado non dispón de buzón de voz
nin correo electrónico.
• O empregado público que realice o chamamento fará constar a
circunstancia concorrente.
9. Esgotada a lista de reserva, as vacantes que se produzan cubriranse a medida que se reciban
novas solicitudes .
10.As persoas que se incorporen a un obradoiro de pago unha vez iniciado este, abonarán a cota
íntegra

--------------------------------------“ESCOLAS DEPORTIVAS
ADULTOS 2018-19”
--------------------------------------CALENDARIO DAS ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS.
➢ Duración da programación: do 15 de outubro de 2018 ao 31 de maio de 2019.
➢ Períodos de vacacións: Nadal, Entroido, Semana Santa ,e festivos.

IOGA
1ª Quenda INICIACIÓN
2ª Quenda PERFECCIONAMENTO
3ª Quenda PERFECCIONAMENTO
Cota: 41,29 € Anual

Mércores || Hora:16:00- 17:30 h
Mércores || Hora:19:00- 20:30 h
Mércores || Hora: 20:30- 22:00 h
Lugar: Pías Novas

DANZA TERAPIA
Mércores || Hora: 17:30 – 19:00h.
Cota: 41,29 € Anual
Lugar: Pías Novas
BAILES DE SALÓN
Venres || Hora :20:45-22:45H
Cota: 41,29 € Anual

Lugar: Pías Novas

PILATES
1ªQuenda 16.00-17.00 || Luns e Mércores
2ªQuenda 10.00-11.00 || Luns e Mércores
3ªQuenda 10.00-11.00 || Martes e Xoves (preferentemente maiores de 65 años)
4ªQuenda 17.00-18.00 || Luns e Mércores
Cota: 41,29 € Anual
Lugar: Pías Novas
STEP
Venres || Hora :19.00-20.30 h.
Cota: 41,29 € Anual
Lugar: Pías Novas
ZUMBA
Sábados || Hora :10.30- 12.00 h.
Cota: 41,29 € Anual
Lugar: Pías Novas
XIMNASIA PARA XUBILADOS NO BREOGÁNS
(GRATUITO E SEN LIMITE DE PLAZAS PARA XUBILADOS )
1ªQuenda
Luns e Mércores || Hora: 10.00-11.00 h. Gratuíto
2ªQuenda
Luns e Mércores || Hora: 16.45-17.45 h. Gratuíto
XIMNASIA PARA XUBILADOS NO COLEXIO DE OURAL
(GRATUÍTO E SEN LIMITE DE PLAZAS PARA XUBILADOS )
Luns e Mércores || Hora: 20.00-21.00 h. Gratuíto
No caso de no haber un numero mínimo de 7 alumnos na actividade suspenderanse. Devolvendo a cota
correspondente. Así mesmo a os alumnos que no asistan a actividades non se lles devolvera a cota.

--------------------------------------“ESCOLAS DEPORTIVAS
INFANTIS 2018-19”
--------------------------------------CLUBE ANCA (PATINAXE E HÓCKEY)
Información e Inscricións: 686682156
Email: vanesaparada@hotmail.com
CLUBE DEPERPOL SARRIA (DEFENSA PERSOAL)
Información e Inscricións:669856238
Email: deperpolsarria@gmail.com
CLUBE DE TIRO CON ARCO
Información e Inscricións: 670600204
Email: seurri@gmail.com
ASOCIACIÓN D. PATINAXE ESPIRAL
Información e Inscricións: 646228699
Email: adespiral@yahoo.es
CLUBE XIMNASIA RÍTMICA XIRANDELA
Información e Inscricións: 619034135
Email: xirandelagr@hayoo.es
ESCOLA DE XIMNASIA QUICELA
Información e Inscricións: 620519533
Email: quicelagr@hotmail.com
FÚTBOL SALA FEMININO VILASAR
Información e Inscricións: 663199150
Email: sarriafsf@hotmail.com
CLUBE FS “OS MEIGALLOS” (FÚTBOL SALA)
Información e Inscricións: 630432756- 682084508
Email: osmeigallos@yahoo.es
C.B.SARRIA (BALONCESTO)
Información e Inscricións: 625624538
Email:cbsarria@cbsarria.com
SOCIEDAD DEPORTIVA SARRIANA (FÚTBOL CAMPO)
Información e Inscricións: 6369723333
Email :futbolsarria@gmail.com
ASOCIACIÓN DEPORTIVA AIXA
Información e Inscricións: 626.965.053
Email : jenniqc@hotmail.com
CLUBE XIMNASIA RÍTMICA RELEVE
Información e Inscricións: 651535993- 606911997
Email: clubsarrIa@hotmail.es
CLUBE DHG
Información e Inscricións: dhgalicia@hotmail.com

“CONDICIÓNS XERAIS DAS
ACTIVIDADES EDUCACIONAIS
E CULTURAIS
INVERNO 2018-19”
INSCRICIÓN E INGRESO DE COTA
Prazo do 10 de setembro de 2018 en horario de mañá, das 09:00 ás 13:00 horas.
Os impresos poderán descargarse na paxina web www.sarria.es ou recollelos na oficina da O.M.I.X
do Concello de Sarria.Una vez cuberto o pago deberá efectuarse mediante ingreso directo na conta de
ABANCA nº E1120800143313110000063. Este documento non será válido sen a certificación
mecánica ou selo da Entidade Bancaria ou da Tesourería municipal.
ASISTENCIA AS ACTIVIDADES
Aquelas persoas que acumulen o 25% de faltas de asistencia (calculadas sobre o número de horas
totais ou, se é o caso, proporcionais do obradoiro correspondente) causarán baixa na actividade. Salvo
criterio profesional motivado da técnica ou técnico responsable da O.M.I.X do Concello de Sarria . Non
obstante, poderá requirirse a xustificación das faltas de asistencia que se produzan nos obradoiros que
oportunamente se indiquen pola técnica ou técnico responsable de animación sociocultural ou
deportiva que corresponda.

CORTE E CONFECCIÓN
 1ªQuenda
Día Martes Hora:17:00-19:00 h. Perfeccionamento
 2ªQuenda
Día:Venres Hora:17:00-19:00 h. Iniciación
 3ªQuenda
Día Martes Hora: 20:00-22:00h. Básica
Cota:64.50 € Lugar: Casa da Cultura
AULA DE TEATRO DO CONCELLO DE SARRIA ADULTOS
 Día :Martes e Xoves Hora: 20.00 - 22.00 h
Cota: 64.50 €
Lugar: Casa da Cultura
CURSO DE BORDADO
 1ªQuenda :Luns.Hora:17:00-19:00 h. Iniciación.
 2ªQuenda :Venres.Hora:19:00-21:00 h.Perfeccionamento.
Cota: 64.50 €
Lugar: Casa da Cultura.
UNED-SENIOR
•

Participantes: ás persoas maiores de 55 anos, con independencia da formación académica
que posúan, interesadas en enriquecer os seus coñecementos.
• Lugar: Casa dá Cultura / Aula CeMIT.C/Marqués de Ugena s/n.
• Cota: 50€ por materia. Matrícula aberta dende o 10 setembro o 10 de outubro.
• Comezo das clases o 16 de outubro.
➔ Inglés. Día: Martes . Hora:17:00-19:00 h
➔ Introdución á Historia e Literatura Galega Día: venres . Hora:17:00-19:00 h

CURSO DE LINGUAXE DE SORDOS
 1ªQuenda: Martes . Iniciación.Hora: 19.30h.
 Cota: 64,50
Lugar: Casa da Cultura .
CLUB DE LECTURA
 2º e 4º Martes de cada mes.Hora: 19.00h.
Cota: gratuíto
Lugar: Casa da Cultura

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS -SECCIÓN SARRIA-MATRICULA
PREINSCRIPCIÓN en www.eoidigital.com/preinsxunta

Do 3 ao 16 de setembro

Consulta admisión en www.eoidigital.com/preinsxunta

18 de setembro

MATRÍCULA en www.informaticacentros.com/xunta

Do 19 ao 28 de setembro

Oferta de VACANTES

Até o 11 de outubro

Alumnado apto en xuño

Do 3 ao 10 de setembro

Alumnado apto, non apto, non presentado en setembro

Do 10 ao 14 de setembro

OFERTA HORARIA 2018-2019 IDIOMA INGLÉS:
GRUPO
BÁSICO A1 – A2
BÁSICO A2
INTERMEDIO B1
1º CURSO DE INTERMEDIO B2
2º CURSO DE INTERMEDIO B2
1º CURSO DE AVANZADO C1

HORARIO
20:00 – 22:00
20:00 – 22:00
16:00 – 18:00
20:00 – 22:00
20:00 – 22:00
18:00 – 20:00
16:00 – 18:00

DÍAS DA SEMANA
Luns e mércores
Martes e xoves
Luns e xoves
Martes e xoves
Luns e mércores
Martes e venres
Martes e xoves

----------------------------------------------------------OBRADOIROS NO COLEXIO
FREI LUÍS DE GRANADA
----------------------------------------------------------COMEZO CONCILIACIÓN :MÉRCORES 12 SETEMBRO DE 2018.
REMATE CONCILIACIÓN : VENRES 21 DE XUÑO DE 2019.
COMEZO EXTRAESCOLARES DIA 1 OUTUBRO 2018.
REMATE EXTRAESCOLARES DIA 31 MAIO DE 2018 DE 2019

INGLÉS
Día: lúns 15:00 – 16:15 h
Cota: 41,29 € / ano

IDADE: 3 - 7 anos

INGLÉS
Día: luns 16:15 – 17:30 h
Cota: 41,29 € / ano

IDADE: 7 - 12 anos

INFORMÁTICA BÁSICA
Día: martes de 16:15 – 17:30 h
Cota: 41,29 € / ano
INFORMÁTICA BÁSICA
Día: xoves de 16:15 – 17:30 h
Cota: 41,29 € / ano

DEFENSA PERSOAL
Día: venres de 16:15 – 17:30 h
Cota: 41,29 € / ano

IDADE: 4 -6 anos

IDADE: 7-12anos

IDADE: 7-12anos

BALONCESTO C.B.SARRIA
Días:luns e xoves 16:15 – 17:30 h
Inscricións: C.B.Sarria no teléfono 670732297
SERVIZO DE MADRUGADORES CONCILIACIÓN VIDA LABORAL- FAMILIAR
Días: luns a venres
Cota: 41,29€/ano
Horario : 1º Quenda 7:45 – 8:45 h
2º Quenda 14:30 -16:30 h

No caso de no haber un numero mínimo de 7 alumnos na actividade suspenderanse. Devolvendo a cota
correspondente. Así mesmo a os alumnos que no asistan a actividades non se lles devolvera a cota.

----------------------------------------------------------OBRADOIROS ESCOLA DE
EDUCACIÓN INFANTIL

----------------------------------------------------------COMEZO CONCILIACIÓN : MÉRCORES 12 SETEMBRO DE 2018.
REMATE CONCILIACIÓN : VENRES 21 DE XUÑO DE 2019.
COMEZO EXTRAESCOLARES DIA 1 OUTUBRO 2018.
REMATE EXTRAESCOLARES DIA 31 MAIO DE 2018 DE 2019.

TEATRO
Días: Luns de 16.30-17.30 h.

Cota: 41,29 € / ano

PREDEPORTE
Día : Martes de 16.30-17.30

Cota: 41,29 € / ano

INGLÉS
Día : Mércores de 16.30-17.30h

Cota: 41,29 € / ano

DANZA TRADICIONAL GALEGA
Día : Venres 16.30-17.30h
Cota: 41,29 € / ano
PSICOMOTRICIDADE CB.SARRIA (IDADE: 4 -5 anos)
Días: luns de 16.30-17.30 h.
Inscricións: C.B.Sarria no teléfono 670732297
Lugar :Ximnasio do Xograr Alfonso Gomez
SERVIZO MADRUGADORES : CONCILIACIÓN VIDA LABORAL – FAMILIAR
Días: luns a venres
Cota: 41,29 € / ano
Horario : 1º quenda 8:30 - 9:30 h. Horario : 2º quenda 15.30 -16.30h
SERVIZO DE COMEDOR: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL – FAMILIAR
Días: luns a venres de 14.30-15.30h
Cota: 41,29 € / ano.

----------------------------------------------------------OBRADOIROS PARA NEN@S
NA CASA CULTURA
----------------------------------------------------------AULA DE TEATRO DO CONCELLO DE SARRIA NEN@S
Día: xoves
Hora: 17.30 –19:00 h
Lugar: Casa da Cultura
Cota: 41,29 € / Ano
CONTACONTOS INFANTIL
Día: 2º martes de cada mes
Lugar: Casa da Cultura

Hora: 18.00 –19:00h
Cota: gratuíta

No caso de no haber un numero mínimo de 7 alumnos na actividade suspenderanse. Devolvendo a cota correspondente. Así mesmo a os alumnos que no asistan a actividades non se lles devolvera a cota.

INVERNO 2018 :
LER CONTA MOITO PARA NEN@S
DATA /
HORA
14-09-2018
------17:30h

28-09-2018
------17:30h

11-10-2018
-------

LUGAR

ESPECTÁCULO

COMPAÑÍA/
GRUPO

PUBLICO
O QUE VAI
DIRIXIDO

Casa cultura Biblioteca Camilo
Gonsar

TIC TAC TOC
CANTA COMIGO
Actividades de dinamización con música,
teatro e danza.

Pablo Andrés
Díaz Carro

Nenos e
nenas:

Concello de
Sarria

17:30h
Concello de
Sarria

19-10-2018
------17:30h

a 12 anos

DESEÑO DE BOLSAS/MOCHILAS PARA
Casa cultura LECTORES/AS
Biblioteca Camilo
participa no obradoiro de bolsas* (ou
Gonsar
mochilas) para lectores/as e personaliza a
túa con deseños relacionados co mundo
Concello de
dos libros e da lectura, retais, cintas,
Sarria
abelorios... e un sinfín de ideas e
modelos. as bolsas xa as aporta a
monitora, ti só tes que darlle renda solta á
túa imaxinación.

Casa cultura Biblioteca Camilo
Gonsar

de 4 anos

PITUSA SEMIFUSA
pitusa semifusa é unha nena que quere
aprender todo sobre as familias de
instrumentos e ven acompañada da súa
avoa, unha prestixiosa directora de
orquestra. queres coñecer os intrumentos
con nós? pois ven a tocar, cantar e bailar
con pitusa semifusa!

A CABANA DE MADAME CAMELLIA
Casa cultura a vidente madame camellia percorre as viBiblioteca Camilo
las en busca de historias e de persoas
Gonsar
que queiran coñecer a lectura dos pousos
do café e da bola de cristal. un lugar inConcello de
mersivo baixo unha carpa e na que os esSarria
pectadores poderán sentar nos acolledores coxíns espallados polo chan. un acubillo emocional que buscará o cara a cara
co público infantil que é transportado a
outros mundos cheos de historias.

Patricia
Núñez
Sánchez
["o faiado de
nin"]

Olga Brañas
Fernández

Nenos e
nenas:
de 4 anos
a 12 anos

Nenos e
nenas:
de 4 anos
a 12 anos

Javier
Gómez lojo
[Señora
Supina]

Nenos e
nenas:
de 4 anos
a 12 ano

DATA /
HORA

LUGAR

ESPECTÁCULO

-------

Casa cultura Biblioteca Camilo
Gonsar

17:30H

Concello de Sarria

OBRADOIRO DE SAMAIN
O túnel do terror,
convértete nun moustro,
pinta o túa cara,
xogos de samain...

16-11-2018
-------

Casa cultura Biblioteca Camilo
Gonsar

17:30H

Concello de Sarria

30-11-2018
-------

Casa cultura Biblioteca Camilo
Gonsar

17:30H

Concello de Sarria

14-12-2018
-------

Casa cultura Biblioteca Camilo
Gonsar

17:30H

Concello de Sarria

21-12-2018
-------

Casa cultura Biblioteca Camilo
Gonsar

31-10-2018

17:30H
Concello de Sarria

XOGANDO COAS LETRAS DO
NOSO NOME

COMPAÑÍA/
GRUPO

Concello
de Sarria

Os libros están cheos de verdadeiros
protagonistas de aventuras.. que voan,
con máscaras e superpoderes…

Concello
de Sarria

de 4 anos

Nenos e
nenas:
de 4 anos
a 12 anos

Concello
de Sarria

Nenos e
nenas:
de 4 anos
a 12 anos

O CAMIÑO DE SANTIAGO
Elaboramos os nosos colgantes de
peregrinos, mentres contamos unha
historia do Camiño de Santiago.

Nenos e
nenas:
a 12 anos

Elaboramos a historia real e familiar do
nosos nomes e fabricaremos a nosa
inicial con cartón releve.

CONSTRÚE O TEU PROPIO
SUPERHEROE OU SUPERHEROÍNA

PUBLICO O
QUE VAI
DIRIXIDO

Concello
de Sarria

Nenos e
nenas:
de 4 anos
a 12 anos

OBRADOIRO DE ELABORACIÓN
DE MOTIVOS DO NADAL
Elaboramos obxetos de decoración do
Nadal , mentres contamos unha historia

Concello
de Sarria

Nenos e
nenas:
de 4 anos
a 12 anos

Información e Inscricións:
O.M.I.X do Concello de Sarria
Teléfono: 982535000
omix@sarria.es

