
 

 

Actividades de Conciliación 

Verán 2017 



01 Piscina Municipal. 

02 Campamento Urbano (4-12):  

“Boimorto Olímpico”. 

03 Campamento Deportivo (11-16). 

04 Semana Cultural. (do 24 ó 28 de xullo) 

05 Ximnasia de Mantemento 

 06 Pilates 

 07 Actividades puntuais. 

a) Ruta de Sendeirismo “Polas sombras do Ulla”. 

b) Saídas á praia de Miño. 

c) Saídas ao Aquapark de Cerceda 

d) Torneo de Bádminton. 

e)  Ruta de Sendeirismo “San Xoan da Cova”. 

f) Torneo de Pádel. 

g)  XI Carreira Popular de Boimorto. 



01 Piscina:  

Aberta do 23 de xuño ó 10 de setembro. 

Durante os meses de Xullo e Agosto realizaranse diversas actividades que 
se relacionan máis abaixo. Para inscribirse poderán facelo na propia 
piscina falando cos Socorristas. As actividades comezarán o luns 3 de xullo. 
Os horarios son orientativos, poderán sufrir modificacións para adaptar mellor os 
grupos en función dos inscritos. 

Aprende a nadar 1: 

Destinado a nenos/as que non saben nadar. 

Horario: 12:00 - 12:45h de luns a xoves. 

Prezo: 8€uros por mes + acceso á piscina con carné actividades 

municipais, de non contar con carné deberá aboar 0,50€/diario para uso 

da piscina. 

Aprende a nadar 2: 

Destinado a nenos/as que xa saben aguantarse sen material auxiliar 
(manguitos, churros…). 
Horario: 12:45 - 13:30h de luns a xoves. 
Prezo: 8€uros por mes + acceso á piscina con carné actividades 
municipais, de non contar con carné deberá aboar 0,50€/diario para uso 
da piscina. 

Escola de Natación Adultos: 

Dirixido para persoas a partir de 18 anos. 
Horario: 13:30 - 14:15 de luns a xoves. 
Prezo: 15€uros por mes + acceso á piscina con carné actividades 
municipais, de non contar con carné deberá aboar 1€/diario para uso da 
piscina. 

Aquagym: 

Dirixido a persoas a partir de 16 anos. É unha actividade que consiste en 
exercicios físicos a piscina orientados a favorecer a corrección postural, 
circulación sanguínea, relaxación e mellorar a condición física xeral. 
Recomendable para calquera persoa xa que é unha modalidade divertida 
e sinxela de facer deporte, diminuíndo o impacto nas articulacións. 
Horario: luns e mércores de 14:45 - 15:30. 
Prezo: gratuíto+ acceso á piscina con carné actividades municipais, de non 
contar con carné deberá aboar 1€/diario para uso da piscina. 



02 Campamento Urbán:  

“Boimorto Olímpico” (4 a 12 anos) 

Boimorto é un programa de actividades variadas que combina propostas 
lúdicas, deportivas, culturais e educativas relacionadas por un nexo común 
como son as olimpíadas. Todas as actividades que se realizan en exterior 
teñen unha alternativa por se o tempo non acompaña. Este proxecto está 
destinado a rapaces e rapazas de 4 (que cumpran este ano) a 12 anos. O 
programa desenvolverase nas 3 primeiras semanas de xullo, de luns a 
venres laborais cun horario de tres horas diarias das 10:00 ás 13:00 horas. 
As actividades levaranse a cabo na Área da Piscina Municipal de Boimorto 
e no núcleo urbán de Boimorto  

Emprazamentos, horarios e demais datos 

Duración: do 3 ó 21 de Xullo. 
Prezo: gratuíto. 
Requisito: Estar en posesión do carné de actividades municipais. 
Inscrición: ata o 29 de xuño. 
Límite de participantes: o número máximo é de 35 a cubrirse por 

regurosa orde de solicitude, tendo preferencia sempre os empadroados 
no concello, e o mínimo é de 20. 

Transporte: os participantes empadroados no concello poderán 
facer uso do bus do concello que ven ó centro de maiores (casos 
xustificados). 

Servizo de madrugadores: aqueles casos debidamente xustificados, 
para conciliación da vida laboral e familiar, poderán deixar os nen@s entre 
as 8:30 e as 10:00 e buscalos entre as 13:00 e as 14:30 no Centro Social de 
Maiores (terá que haber un mínimo de 10 que o soliciten). 
 

Horario Tipo: Hora  Actividade  

10:00  Chegada e xogos rompexeos  
10:30  Obradoiro ou actividade relacionada  

11:30  Aseo e merenda  
12:00  Roteiro/Xogos/Inglés lúdico/piscina  

13:00  Fin da xornada  
 
Recoméndase que os nenos e nenas veñan ben preparados para realizar as 
actividades, polo que se aconsella que traian: 

• Unha gorra. 



• Crema para o sol. 

• Unha mochila con toalla, un bañador,  un gorro e chanclas para os días de 

piscina. Así como manguitos ou flotador, se o precisa. Os días de piscina serán 

indicados con antelación. 

• Roupa e calzado axeitado e cómodo para o desenvolvemento das actividades. 

Principalmente,  aqueles días no que saiamos de rota. Os días de rota 

indicaranse con antelación 

• Unha pequena merenda para tomar a media mañá: froita, galletas, bocadillo… 

• Unha botella de auga. 

• Panos de papel. 

E todo aquilo que se considere preciso.  

Colabora nesta actividade: 

03 Campamento Deportivo:  

“Orienta2” (11 a 16 anos) 

Realizarase na área recreativa da piscina municipal con tendas de 
campaña e realizaranse xogos de orientación con mapa, veladas 
nocturnas, concursos, xogos deportivos, actividades acuáticas na piscina, 
xogos tradicionais,… 

Emprazamentos, horarios e demais datos 

Duración: do luns 10 de xullo ás 16:00h ata o venres 14 de xullo ás 
12:00. 

Lugar: piscina municipal. 
Prezo: 30€uros por participante e estar en posesión do carné de 

actividades municipais. 
Inscrición: ata o 5 de xuño nas oficinas do Concello cubrindo a 

solicitude. 
Mínimo de participantes: terá que haber polo menos 10 inscritos 

para que se realice a actividade. 
Deberán traer: roupa deportiva como suadoiro, pantalóns curtos, 

camisetas, calcetíns, zapatillas de deporte, chanclas para a ducha e 
piscina, traxe de baño, toallas de aseo e piscina, xabón, peite, cepillo, 
pasta de dentes, colonia e/ou desodorizante, saco de durmir, lanterna, 
tenda de campaña, prato, vaso, culler, coitelo, tenedor, crema protectora 
solar, roupa de abrigo para as noites. 



 

04 Semana Cultural (do 24 ó 28 de xullo) 
• Luns 24: festa do nen@ con inchables, festa da escuma, música,… 

no Campo do Rosario de 17:00 a 20:00 (se fixese mal tempo 
trasladaríase ó pavillón) 

• Martes 25: Festa do Santiago Apóstol. 

• Mércores 26: actuación do paiaso Piruleta-Maxia cómica, circo e 
clown. No Campo do Rosario ás 20:00 (se fixese mal tempo 
trasladaríase á casa da cultura). 

• Xoves 27: actuación de monicreques co seu show “O gato simple” 
No Campo do Rosario ás 20:00 (se fixese mal tempo trasladaríase 
á casa da cultura). 

• Venres 28: festa acuática na piscina con inchables de 16:30 a 
19:30 (se fixese mal tempo aplazaríase para o venres 4 de 
agosto). 

05 Ximnasia de mantemento 

Actividade que mellora a nosa saúde física e mental dun modo divertido 
con xogos, exercicios de tonificación, 
flexibilidade e con deportes adaptados ó 
grupo. De 13 anos en adiante. 

Emprazamentos, horarios e demais 

datos 

Horario: martes de 21:00 a 21:45. 
Duración: do 4 de xullo ó 29 de 

agosto. 
Lugar: pavillón municipal. 
Inscrición: nas oficinas do concello 

ata o 3 de xullo chamando por teléfono ó 
981 51 60 20. 

Prezo: gratuíto para os que posúan 
o carné de actividades municipais e o 
resto 10€ mensuais. 

Mínimo 10 inscritos para que a 
actividade se realice 



 

06 Pilates:  

Sistema de adestramento físico e mental 
baseado en exercicios posturais e 
correctivos, no que o centro do corpo 
sitúase no abdome, de aí que estea moi 
indicado para os que padecen de problemas 
de costas. De 13 anos en adiante.  

Emprazamentos, horarios e demais 

datos 

Horario: xoves de 21:00 a 21:45. 
Duración: do 6 de xullo ó 31 de agosto. 
Lugar: pavillón municipal. 
Inscrición: nas oficinas do concello ata o 5 de xullo chamando por 

teléfono ó 981 51 60 20. 
Prezo: gratuíto para os que posúan o carné de actividades 

municipais e o resto 10€. 
Mínimo 10 inscritos para que a actividade se realice. 
 

07 a Ruta Sendeirismo Goza do Ulla: 

Unindo camiño pola sombra do Ulla 

(Touro) 

Senda de notable valor botánico e natural que transcorre baixo un 
pasadizo sombrío gozando da presenza de bosque mediterráneo, atlántico 
e de ribeira. Durante o camiño descubriremos os restos dos pazos de 
Rosende e de San Cristovo, pequeños muíños, as agachadas e antigas 
ouriceiras que salpican os frondosos soutos, pequenas fervenzas e o 
emblemático Pozo do Pego. 
Distancia: 16,5 kms. 
Dificultade: media-baixa. 
Data: sábado 1 de xullo.  
Fin inscrición:xoves 29 de xuño, chamando ó teléfono 981 51 60 20. 
 Saída: O bus sairá ás 8:30 do colexio de Boimorto e terá que haber un 
mínimo de 15 inscritos e un máximo de 25. 



 

07 b Saídas á praia de Miño 

Datas: Xoves 6 e 20 de xullo e 24 de agosto. 
Saída ás 15:00 horas dende o Centro Social de Maiores. 
Sen límite de idade e por orde de inscrición. Terán preferencia as persoas 
empadroadas no Concello. 
Inscricións: chamando por teléfono ó 981 51 60 20 e rematando o prazo o 
luns antes da saída. 
Prezo: gratuíto. Requisito: estar en posesión do 

carné de actividades deportivas municipais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 c Saída ao Aquapark de Cerceda: 

Data: martes 11 de xullo e 22 de agosto. 

Saída: ás 11:30h do Campo do Rosario, regresando sobre ás 19:30h. Levar 

comida da casa e crema protectora solar e gorro. 

Idade: sen límite, por orde de inscrición. Terán preferencia as persoas 

empadroadas. Como mínimo deberá haber 32 inscritos, máximo 50. 

Fin inscrición: ata o venres anterior á data da saída. 

Prezo: 10€uros/participante. 

 

 
 
 



07 d Torneo de Bádminton  

A celebrarse do 19 ó 23 de xullo. Todos os participantes recibirán de 
agasallo unha camiseta técnica 
conmemorativa e a inscrición é 
totalmente gratuíta. Estableceranse 3 
categorías: Senior masculino, Senior 
feminino e Infantil. Tamén haberá 
participación en parellas mixtas (un 
membro masculino e un membro 
feminino). As bases do Torneo estarán 
no concello á disposición dos interesados 
a partir do 7 de xullo. 
Máis información chamando ó teléfono: 
981 51 60 20 e preguntar polo técnico deportivo. 
 

07 e Ruta Sendeirismo Goza do Ulla: 

San Xoan da Cova (Vedra) 

Ruta que discorre polo lado dereito do río Ulla aproveitando camiños de 
paso e sendas de pescadores. Inicio no “Miradoiro de Gundián” e remata 
na área recreativa de “Cubelas”. O longo do percorrido iremos pasando 
polo pobo de Ponte Ulla e a súa igrexa, a área recreativa de Agronovo e o 
Couto de Ximonde coa súa ponte colgante. 
Distancia: 13 kms. 
Dificultade: media-baixa. 
Data: domingo 6 de agosto.  
Fin inscrición:xoves 3 de agosto, chamando ó teléfono 981 51 60 20. 
 Saída: O bus sairá ás 8:30 do colexio de Boimorto e terá que haber un 
mínimo de 15 inscritos e un máximo de 25. 
 
 
 
 
 
 
 



07 f Torneo dePádel  

A celebrarse do 24 ó 27 de agosto. Todos os participantes recibirán de 
agasallo unha camiseta técnica conmemorativa. e a inscrición é 
totalmente gratuíta. Estableceranse 2 categorías: Senior e Infantil (ata 13 
anos). As bases do Torneo estarán no concello á disposición dos 
interesados a partir do 21 de xullo. 
Máis información chamando ó teléfono: 981 51 60 20 e preguntar polo 
técnico deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 g XI Carreira Popular de Boimorto 

Este ano será o sábado 2 de setembro. Nas próximas datas publicaremos 
mais información e bases completas. 

Horarios da carreira 

18:30 h Chupetes, 200mts  
(nados no 2013 e posteriores) 

18:45h Prebenxamíns, 500 mts  
(nados 2010, 2011 e 2012) 

19:00h Benxamíns e Alevíns, 1.000 mts  
(nados 2009-2008 e 2007-2006) 

19:15h Infantís e Cadetes, 3.175 mts  
(nados 2005-2004 e 2003-2002) 

19:45h Carreira absoluta, aprox. 10.000 mts 
(nados no 2001 e anteriores) 

21:00h Entrega de Premios 



AVISO IMPORTANTE: o Centro Social de Maiores permanecerá pechado 

dende o 29 de xullo ata o 11 de setembro. 

 

Atopa as 10 diferenzas: 

 



 

 
 

Xullo 2017 

LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES SÁBADO DOMINGO 
     1 Ruta de 

senderismo 
(Touro) 

2 

3 Camp. 4 – 12 

Cursos natación 
Aquagym 

4 Camp. 4 - 12 

Cursos natación 
Xim. Mantemento 

5 Camp. 4 – 12 

Cursos natación 
Aquagym 

6 Camp. 4 - 12 

Cursos natación 
Pilates 
Saída á praia 

7 Camp. 4 – 12 

 
8   9  

10 Camp. 4 – 12 

Camp. 11-16 
Cursos natación 
Aquagym 

11 Camp. 4 – 12 

Camp. 11-16 
Cursos natación 
Xim. Mantemento 

12 Camp. 4 – 12 

Camp. 11-16 
Cursos natación 
Aquagym 

13 Camp. 4 – 12 

Camp. 11-16 
Cursos natación 
Pilates 

14 Camp. 4 – 12 

Camp. 11-16 
15  16  

17 Camp. 4 – 12 

Camp. 11-16 
Cursos natación 
Aquagym 

18 Camp. 4 – 12 

Camp. 11-16 
Cursos natación 
Xim. Mantemento 
 

19 Camp. 4 – 12 

Torneo Bádminton 
Cursos natación 
Aquagym 
 

20 Camp. 4 – 12 

Torneo Bádminton 
Cursos natación 
Pilates 
Saída á praia 
 

21 Camp. 4 – 12 

Torneo Bádminton 
 

22 Finais 
Torneo 
Bádminton 

23 Finais 
Torneo 
Bádminton 
 

24   

Festa do neno 
25  

Santiago Apóstol 

26  

Paiaso Piruleta 
Maxia cómica, circo 
e clown 

27  

Monicreques 
“O gato simple” 

28 

Festa acuática na 
piscina 

29 30 

Semana Cultural en Boimorto 

 

 

Agosto 2017 

LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES SÁBADO DOMINGO 
31 

Cursos natación 
Aquagym 

1 

Cursos natación 
Xim. Mantemento 
 

2 
Cursos natación 
Aquagym 

3 
 Cursos natación 
Pilates 

 

4 5 6 Ruta 
sendeirismo 
(Vedra) 

7 
Cursos natación 
Aquagym 

8 
Cursos natación 
Aquagym 

9 
Cursos natación 
Aquagym 

10 
 Cursos natación 
Pilates 

 

11 12 13 

14 
Cursos natación 
Aquagym 

15 
Cursos natación 
Aquagym 

16 
Cursos natación 
Aquagym 

17  

Cursos natación 
Pilates 

 

18 19 20 

21 
Cursos natación 
Aquagym 

22 
Cursos natación 
Aquagym 

23 
Cursos natación 
Aquagym 

24 
Cursos natación 
Pilates 
Saída á praia 
Torneo Pádel 

25 
Torneo Pádel 

26 
Finais  
Torneo Pádel 

27 
Finais 
Torneo Pádel 

28 
Cursos natación 
Aquagym 

29 
Cursos natación 
Aquagym 

30 
Cursos natación 
Aquagym 

31 
Cursos natación 
Pilates 

 

01 02 XI Carreira 

Popular de 
Boimorto 

03 

     

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020 
Conseguir formación e un emprego de calidade 

ORGANIZA: Colaboran: 


