
CENTRO CIVICO MUNICIPAL SAN DIEGO 
Alberto García Ferreiro s/nº-Parque de San Diego  

15006 A Coruña 
Teléfono: 981 18 43 68/010 

ccsandiego@coruna.es                                      
 http://www.coruna.gal/serviciossociales 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS –SETEMBRO 2019 
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 
Preinscrición: luns 2, martes 3 e mércores 4 de setembro de 2019 en horario de             
10:30 a 13:30 e de 17:00 a 20:00 h. 
 
Sorteo público: mércores 4 de setembro de 2019 ás 20:15 h. 
 
Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e listaxes de agarda:  
venres 20 de setembro de 2019 en todos os centros cívicos, na web municipal e no  teléfono de 
información 010. 
Inscrición e pago de taxas: luns 23, martes  24 e mércores  25 de setembro de 2019 no 
horario de  10:30 a 13:30 e de 17:00 a 20:00 h. 
 
Inicio das actividades:  Semana do 30  de setembro ao 6 de outubro de 2019 

Peche das actividades:  Consultar cada actividade 
IMPORTANTE 

A inscrición definitiva na actividade de cada Centro Cívíco non se fará efectiva ata a presentación, no mesmo 
centro, do documento bancario acreditativo do abono do prezo público que corresponda. Este trámite deberá 
realizarse dentro do prazo e horarios arriba indicados. De non ser así, perderase o dereito á  praza na actividade 
no centro Cívico correspondente. 
 
Nas actividades de dous grupos  admítese a preinscrición en ambos e computarase como dúas actividades, en caso 
de ser admitido/a nas dúas, só se poderá inscribir nunha delas. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

INFANCIA 

 
REPOSTERIA INFANTIL 

De 7 a 11 anos 
Taller infantil no que  se realizarán              

receitas básicas de repostería 

 
 Mércores de  17:30 a 19:00 h  

Custo: 7 € 
 

Presentación:  2 de outubro 
Peche: 4 de decembro 

MOCIDADE 

INGLÉS NO TEATRO                    
De 6 a 12 anos 

 
Introdución ao inglés por medio de xogos      

escénicos e dinámicas  teatrais. 
 

Martes de 19:30 a 20:30 h. 
Custo: 7  € 

 
Presentación: 1 de outubro 
Peche: 10 de decembro 

 
XIMNASIA DE COSTAS 

 
Exercicios  para manter en forma 

as nosas costas. 
 
 

Luns de    
 11:00 a 12:00 h. 

Custo: 7€ 
 
 

Presentación: 30 de setembro 
Peche:  9 de decembro 

BAILE MODERNO INFANTIL           
De 6 a 12 anos 

 
Divírtete aprendendo pasos de baile e  

coreografias ao son da música moderna. 
 

Xoves de 18:15 a 19:15 h.  
Custo: 7 € 

 
Presentación:  3 de outubro 
Peche:12 de decembro 
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APOIO ESCOLAR PRIMARIA 

 De 3º a 6º de Educación Primaria 
Espazo para a realización das tarefas escolares 

e reforzo escolar 
 

 Martes e xoves de 16:30 a 17:30 h.  
Actividade de balde  

Presentación: 1 de outubro 
Peche: 12 de decembro 

APOIO ESCOLAR             
SECUNDARIA 
1º e 2º ESO  

 
Actividade dirixida á realización das 

tarefas  escolares incidindo nas        
técnicas e hábitos de estudo. 

 
Luns e xoves de 16:30 a 18:00 h.  

Actividade de balde 

Presentación: 30 de setembro 
Peche: 12 de decembro 

APOIO ESCOLAR         
SECUNDARIA 
3º e 4º ESO 

 
Actividade dirixida á realización 

das tarefas escolares incidindo nas 
técnicas e hábitos de  estudo. 

 
Luns e xoves de  18:00 a 19:30 h.  

Actividade de balde 

Presentación: 30 de setembro 
Peche: 12 de decembro 

XIMNASIA DE  
MANTEMENTO  

(MAÑÁS) 
Exercicios físicos de mantemento,   

tonificación e  
coordinación que te axudarán a  

estar en forma 
 

Martes e xoves de           
10:30  a 11:30 h.  

Custo: 11 € 
 

Presentación: 1 de outubro 
Peche: 12 de decembro 

XIMNASIA DE  
MANTEMENTO  

(TARDES) 
Exercicios físicos de mantemento,   

tonificación e  
coordinación que te axudarán a  

estar en forma 
 

Luns e xoves de 
 19:30 a 20:30 h. 

Custo: 11€ 
   

Presentación: 30 de setembro 
Peche: 12 de decembro 

INTERXERACIONAIS ( a partir de 16 anos) 

STREETFOOD             
SALUDABLE 
De 12 a 17 años 

 
Elaboración de receitas saudables 

da cociña rueira 
 
 
 

Xoves de18:00 a 19:30 h 

Custo: 7 € 
 

Presentación: 3 de outubro 
Peche: 5 de decembro 



 TAI CHÍ tardes 
 

Iniciación a este antiguo arte marcial chinés que se   
realiza a través de movementos relaxados e             

harmoniosos en combinación coa respiración e a      
concentración mental buscando lalcanzar un benestar 

físico e mental 
 

Martes e xoves de 17:00 a 18:00 h. 
Custo: 11 € 

 
       Presentación: 1 de outubro 

Peche: 12 de decenbro 

AUTODEFENSA PARA   
MULLERES (+18 anos) 

 
Iniciación ás diferentes técnicas de 

defensa persoal. 
 

Sábado de                     
11:30 a  12:30 h. 

Custo: 7€ 
 

Presentación: 5 de soutubro 
Peche: 14 de decembro 

IOGA tardes 
Iniciación ás posturas (asanas)e as 
técnicas básicas desta disciplina 
que se basan no estiramento, na 

relaxación e na respiración. 
 
 

Martes e xoves de         
18:15 a 19:15 h.                                                                                                    

Custo: 11 € 
 

Presentación: 1 de outubro 
Peche: 12 de decembro 

 

INTERXERACIONAIS ( a partir de 16 anos) 
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PILATES sábado 
 

Iniciación a esta disciplina dirixida 
ao adestramento físisco e mental 

con   técnicas de relaxación,        
buscando alcanzar un benestar  

físico e mental. 
 

Sábado de 10:30 a 11:30 h. 
Custo: 7€ 

 
Presentación: 5 de outubro     
Peche: 14 de decembro 

IOGA  mañás 
Iniciación ás posturas (asanas) e as 
técnicas básicas desta  disciplina 

que se basan no 
estiramento, na relaxación e na    

respiración. 
 

Luns e mércores de         
9:30 a 10:30 h.                                                                                                     

Custo: 11 € 
 

Presentación: 30 de setembro 
Peche:        11 de decembro 

 

PILATES tarde 
 

Iniciación a esta disciplina dirixida 
ao adestramento físico e mental 

con    técnicas de relaxación,    
buscando  alcanzar un benestar  

físico e mental. 
 

Martes de 19:30  a 20:30 h. 
Custo: 7€ 

 
Presentación: 1 de outubro Pe-
che: 10 de decembro 

AERÓBIC LATINO 
(Iniciación) 

 
Actividade que fusiona os             

movementos do aeróbic cos ritmos 
latinos. 

 
 

Xoves  de 19:30 a 20:30 h. 
Custo: 7€ 

 
Presentación: 3 de outubro 
 Peche: 12 de decembro 

TAICHÍ mañás 
 

Iniciación a este antiguo arte marcial chinés que se   
realiza a través de movementos relaxados e           

harmoniosos en combinación coa  respiración e a    
concentración mental buscando lalcanzar un benestar 

físico e mental 
 

Martes e xoves de 11:30 a 12:30 h. 
Custo: 11 € 

 
      Presentación: 1 de outubro 

Peche: 12 de decembro 

BAILE DE SEVILLANAS 
(Iniciación) 

 
Aprenderás pasos deste baile 

popular andaluz  
 
 

Mércores de 19:00 a 20:00h  
Custo: 7€ 

 
 

 Presentación:  2 de outubro 
 Peche: 11 de decembro 

BAILE DE SALÓN 
(Iniciación) 

 
Aprenderemos pasos básicos dos 

bailes de salón. 
 
 

Luns de 18:30 a 19:30 h. 
Custo: 7€ 

 
 

 Presentación: 30 de setembro 
 Peche: 9 de decembro 

BAILES LATINOS 
 

Actividade lúdica onde se 
aprenderá os pasos básicos de 

cada tipo de baile latino:   
cumbia, salsa, samba, bachata, 

mambo... 
 

Martes de 19:30 a 20:30 h. 
Custo: 7€ 

 
Presentación: 1 de outubro 
Peche: 10 de decembro 

 
*TALLER DE COIRO-Iniciación 

 
Taller de iniciación para aprender a traballar 
o coiro utilizando técnicas artesanais. 

 
Martes  de 17:00 a 19:00 h.   

Custo: 11€ 
 

Presentación: 1 de outubro 
Peche: 10 de decembro 

INTERXERACIONAIS ( a partir de 16 anos) 

 
DEBUXO E PINTURA 

* INICIACIÓN 
Técnicas básicas de debuxo e pintura. 

 
Mércores  de 18:00 a 20:00 h.  

Custo: 11€ 
 

Presentación: 2 de outubro 
 Peche:11 de decembro 
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INGLÉS 

INICIACIÓN 
Iniciación á aprendizaxe da    
gramática básica da lingua     
inglesa e o seu vocabulário    

básico 
 
 
 

Martes de 18:30 a 19:30h. 
Custo: 7€ 

 
Presentación: 1 de outubro 
Clausura: 10 de decembro 

 
COCIÑA  

     
Aprende e pasa un bo rato          

elaborando pratos e receitas de  
cociña. 

 
 
 

Luns de 18:00 a 20:00 h.                                                                                                    
Custo: 11€ 

 
Presentación: 30 de setembro 
 Clausura: 9 de decembro 

 
CORTE Y CONFECCIÓN    

*  INICIACIÓN Grupo 2- xoves 
Taller de iniciación para aprender a  tomar 
medidas, elaborar patróns sinxelos, cortar a 

peza e armarla. 
. 

 

Xoves de 18:00 a 20:00 h.   
Custo:11€ 

 
 

Presentación: 3 de outubro 
Peche: 12 de decembro 

MICROMACRAME 
* (Iniciación) 

Técnica do macramé realizado 
con fíos moi finos que poidan 

combinarse con pedras,          
abelorios, botóns, etc.Aplicado 
xeralmente á bixutería e como 

encaixe na roupa en xeral 
 

Mércores de 18:00 a 20:00 h.  
Custo: 11€ 

 
Presentación: 2 de outubro 
 Peche: 11 de decembro 

 
CORTE Y CONFECCIÓN    

 * INICIACIÓN  Grupo 1-mércores 
Taller de iniciación para aprender a tomar          
medidas, elaborar patróns sinxelos, cortar a  

peza e armarla. 
 
 

Mércores de 18:00 a 20:00 h.   
Custo : 11€ 

 
Presentación: 2 de outubro 
Peche: 11 de decembro 

 
INICIACIÓN AO USO DE  INTERNET E          

CORREO  ELECTRÓNICO  
Principios básicos e seguros para      navegar por 

internet. Crear unha conta de correo electrónico, 
enviar e recibir mensaxes, etc. 

 
 

Mércores de 10:00 a 11:30 h. 
Custo: 7€ 

 
 

Presentación: 2 de outubro 
Peche: 4 de decembro 

 
EDICIÓN DE FOTOGRAFIA  

DIGITAL 
Iniciación á edición de imaxes a través de 

ferramentas informáticas que che permitirán 
optimizarlas, retocalas, manipulalas etc 

 
 

Martes de 18:30 a 20:00 h. 
Custo: 7€ 

 
Presentación: 1 de outubro 
Peche: 3 de decembro 
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INICIACIÓN AO USO DE SMARTPHONES E TABLETS 
Pautas básicas do funcionamento das tabletas e móbiles para adquirir autonomía persoal e para familiarizarse coa tecnoloxía do móbil.   

Acceder as redes wifis, enviar e recibir WhatsApps, fotos, mensaxes e todas aquelas dúbidas que poidan xurdir no uso normal do teléfono e/
ou tableta. 

Os participantes deberán dispoñer dun Smartphone o Tablet durante o desenvolvemento da actividade. Estes dispositivos deberán         
funcionar co sistema operativo ANDROID. 

 
Xoves de 18:00 a 19:00 h. 

Custo: 7€  
Presentación: 3 de outubro                                                                                                                  
Peche: 5 de decembro 

INTERXERACIONAIS ( a partir de 16 anos) 

MAIORES (+ 55 ANOS) 

MEMORIA mañá 
Taller de reforzo e adestramento da  

memoria . 
 

Martes de 10:30 a 12:00 h. 
Custo: 7 € 

 
Presentación: 1 de outubro 
Peche: 3 de decembro 
 
  

MEMORIA tarde 
Taller de reforzo e adestramento da  

memoria . 
 

Luns de 16:30 a 18:00 h. 
Custo: 7 € 

 
Presentación: 30 de setembro 
Peche: 2 de decembro 
 
 

                           CLUBS*( a partir de 18 años) 

 * ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTARIADO 

CLUB DE PATCHWORK * 
(NON HAY PRAZAS LIBRES) 

Responsables: Belén Feijoo e                     
Ángela Cernadas. 

 
Martes de 18:15 a 20:15 h. 

Actividade de balde  

Actividade anual 
Segundo trimestre: 

Presentación: 1 de outubro  
Peche: 10 de decembro 
 
NECESARIO COÑECER AS TÉCNICAS BÁSICAS DO 

PATCHWORK 

CLUB DE LABORES* 
(3 PRAZAS LIBRES) 

Responsables: Marisa Pujalte                        
 

Mércores  de 10:30 a 12:30h. 
Actividade de balde  

Actividade anual 
Segundo trimestre: 

Presentación: 2 de octubre 
 Peche: 11 de decembro 
 
 

CLUB PALILLEIRAS* 
(NON HAY PRAZAS LIBRES) 

Responsables: Loli Martínez e  
Susa Lápido. 

 
Luns de 19:00 a 20:30 h. 

Actividade de balde  

Actividade anual 
Segundo trimestre: 

Presentación:30 de setembro 
Peche: 9 de decembro 
 
NECESARIO COÑECER AS TÉCNICAS BÁSICAS 

DO ENCAIXE A PALILLOS 

CULTURA XERAL 
BÁSICA mañá 

(5 PRAZAS LIBRES) 
 

Responsable: Amalia Castillo. 
Dirixido preferentemente  

a maiores de 65 anos. 
Xoves de 10:30 a12:00h. 

Actividade de balde  

Actividade anual 
Segundo trimestre: 

Presentación: 3 de outubro 
 Peche:12 de decembro 

. 

CULTURA XERAL      
 BÁSICA tarde 

(NON HAY PRAZAS LIBRES) 
 

Responsable: Olga Guimaraes. 
 

Dirixido  preferentemente  
a maiores de 65 anos.   

Martes de 16:30 a 18:00h. 
Actividade de balde  

Actividade anual 
Segundo trimestre: 

Presentación: 1 de outubro 
 Peche: 10 de decembro 

 
SENDEIRISMO URBANO 
(10 PRAZAS LIBRES) 

 

Responsables: Angélica Rubio. 
 

Luns e venres 9:30 a 11:00h. 
 

Actividade de balde  

Actividade anual 
Segundo trimestre: 

Presentación: 30 de setembro 
 Peche: 13 de decembro 

CLUB DANZAS DEL MUNDO 
(12 PRAZAS LIBRES) 

 

Responsable: Pilar Conde. 
Martes de 17:00 a 18:00h. 

Actividade de balde 

 Actividade anual 
Segundo trimestre : 

Presentación: 1 de outubro/Peche: 10 de decembro 
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Cibercaixa: Quedamos ao sair da clase 
Espazo educativo, lúdico e multimedia para nenos e nenas de 3 a 12 anos 

 

De luns a xoves, 16:30-19:15 h, venres de 16:30 a 18:45 h.   
Actividade anual de  balde 

Ó acceso á actividade realizarase a través das educadoras do Centro Cívico. Está         
supeditado á dispoñibilidade de prazas vacantes. O horario pode sufrir variacións segundo os períodos vacacionais 

ou por organización interna. 
 

Coro “CANTORES DE SAN DIEGO”.  Actividade  anual de balde 
            Canta e goza da música e faino formando parte dun coro  

Luns e mércores de  18:00 a 19:30h. Prazas libres. Información na conserxaría do Centro Cívico. 
 

BAILES DE MAIORES CON MÚSICA EN VIVO 
Sábados de 17:00 a 20:30 h. 

Entrada:1,50€ 

OUTRAS ACTIVIDADES 

 
CRITERIOS XERAIS DE PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES  

SOCIOCULTURAIS DA CONCELLARÍA DE IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 
PARTICIPACIÓN  

 
Os criterios de participación nas actividades estarán publicados na páxina web do Concello da Coruña, 
no taboleiro de anuncios de cada centro cívico e no taboleiro de edictos do Concello da Coruña. 
 
Aquelas persoas que o desexen poderán consultar no centro cívico unha copia das normas vixentes 
para cada convocatoria. 
 
A presentación da solicitude de participación nas actividades organizadas pola Concellaría de 
Igualdade, Benestar Social e Participación supón aceptar todos os criterios de participación, así como 
seguir as directrices e instruccións que se indiquen pola dirección técnica de servizos sociais e polo 
monitorado responsable das actividades. 
 
* O material necesario para o desenvolvemento dalgunhas actividades manuais correrá a cargo de 
cada participante e non poderá quedar no centro cívico. 
 

CENTRO CIVICO MUNICIPAL SAN DIEGO 
Alberto García Ferreiro s/nº- Parque de San Diego  
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Teléfono: 981 18 43 68/010 

ccsandiego@coruna.es      
http://www.coruna.gal/serviciossociales 

                           CLUBS*( a partir de 18 años) 


