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AULA DE XOGOS
DE ACTIVIDADES
PROGRAMA

DA REDE DE CENTROS
SOCIOCULTURAIS

HORARIOS
AULA DE XOGOS DO CENTRO SOCIOCULTURAL DE VITE
•	De martes a venres de 17 a 20.30 h.
•	Sábados de 10.30 a 13.30 h según programación do clube 

pre-xuvenil

CENTRO SOCIOCULTURAL DE SANTA MARTA
•	De martes a venres de 17 a 20.30 h.
•	Sábados de 10.30 a 13.30 e de 17 a 20.30 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL DA TRISCA
•	De martes a venres de 17.30 a 21 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL AGUSTÍN BUENO DO CASTIÑEIRIÑO
•	De martes a venres de 17 a 21 h.
•	Sábado de 17 a 20.30 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL AURELIO AGUIRRE DE CONXO
•	De martes a sábado  de 17 a 20.30 h.
•	Sábado de 10.30 a 14 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL DE FONTIÑAS:
AULA DE XOGO 1
•	De martes a sábado de 17 a 20 h
AULA DE XOGO 2
•	Luns de 17.30 a 21h
•	De martes a sábados de 17 a 20.30 h
•	Sábado mañán de 10.30 a 13.30 h



CENTRO SOCIOCULTURAL DA TRISCA

•	 TRISCA XOGANTINES/AS: no horario habitual da aula. Xogos 
tradicionais e de mesa que fomenten que os nenos e nenas interactúen, 
respecten e socialicen e incidan á vez na rutina de gardalos ben, sen 
perder as pezas e colocándoos no lugar que lles corresponde.

•	 TRISCA CREATIVOS/AS: unha vez por semana a partir das 19 h: 
obradoiros no que os nenos e nenas crean, transforman, coñecen 
diferentes materiais e valoran o traballo que custa a súa realización 
sendo conscientes de que lograron unha obra de arte única e propia.

•	 TRISCA TALENTOS: realización de xogos de tipo sensorial, cognitivo 
ou de axilidade mental, de coñecemento, cooperación, expresión 
corporal e teatrais, creatividade e distensión.

•	 TRISCA LECTORES/AS: actividade de fomento á lectura con 
perioricidade semanal a través de xogos, cancións dinámicas e 
obradoiros que pretende que os nenos e nenas se acheguen pouco 
a pouco á maxia dos libros e convirtan o hábito da lectura nunha 
actividade libre, lúdica e autónoma.

•	 TRISCA CHEFS: Venres de merenda: o primeiro venres de cada mes 
a partir das 17.30h: actividade interxeracional na que se realiza unha 
merenda; participan tanto nenos e nenas coma maiores.

CENTRO SOCIOCULTURAL AGUSTÍN BUENO DO CASTIÑEIRIÑO

•	 MANUALIDADES PARA CATIVOS /AS CREATIVOS/AS: os martes 
a partir das 18 h: realización de manualidades e elementos decorativos         
(murais, carteis) relacionados coas datas temáticas.

•	 XOGUETEANDO: os mércores a partir das 18 h: creación de xoguetes 
con material de refugallo para xogar na propia aula (marionetas, 
peonzas, dianas, coches... etc).

•	 TEMPO DE XOGO: xoves de 18.30 a 20 h: alternativa para aproveitar o 
tempo libre dun xeito saudable e divertido  no que cada día xogaremos 
a un novo xogo a iniciativa dos propios participantes e do monitorado  e 
poden ser tanto xogos de mesa coma xogos de exterior.

CENTRO SOCIOCULTURAL AURELIO AGUIRRE DE CONXO
•	 RECUNCHO DO/A ARTISTA: martes de 18 a 19.30 h: espazo de 

expresión artística a través de obradoiros cos que os nenos e nenas 
poderán dar renda solta á súa creatividade. Cada mes traballaráse ao 
redor das datas temáticas sinaladas. ( realización de murais, xoguetes, 
elementos decorativos para as aulas e centro). O martes 29 de Outubro 
realización de elementos decorativos para a decoración do Túnel do 
Terror.

•	 TARDES DE XOGO: espazo de xogo libre e dirixido, xogos de mesa e 
xogos de exterior cando o tempo o permita coa finalidade de recuperar o 
xogo nas prazas

CENTRO SOCIOCULTURAL DE FONTIÑAS
AULA 1

•	 XOGOS SENSORIAIS: martes  de setembro e outubro de 17.30 a 18.30 h
•	 OBRADOIROS DE CREACIÓN CON ELEMENTOS NATURAIS: 

mércores  de decembro
•	  OBRADOIROS DE ELABORACIÓN DE XOGUETES SENSORIAIS E  

TRADICIONAIS: venres de Outubro e novembro de  17.30 a 18.30 h
AULA 2

•	 TARDES DE XOGO: espazo de xogo libre e dirixido, xogos de mesa, 
tradicionais e xogos de exterior cando o tempo o permita coa finalidade 
de recuperar o xogo nas prazas e rúas.

•	 OBRADOIROS DE CREACIÓN DE XOGUETES: os mércores a partir 
das 18 h. Creación de xoguetes con material de refugallo para xogar na 
propia aula. 

•	 OBRADOIROS DE ANIMACIÓN Á LECTURA: actividade de fomento 
á lectura na que se presenta de forma lúdica e a través de xogo o mundo 
dos libros. Realízase de forma puntual nas semanas temáticas en 
colaboración co espazo da biblioteca e animación.

CENTRO SOCIOCULTURAL JOSE SARAMAGO DE VITE

•	 XOGO PRESENCIADO: martes  de 17 a 20.30 h mércores de 17 a 18 h
xoves de 17.30 a 20.30 h venres de 17.30 a 20.30 h

•	 DEBUXA QUE DEBUXA: primeiro martes de mes de 18.30 a 19.30 h 
elaborase un mural coa temática máis representativa do mes.

•	 O RECUNCHO DE...: mércores de 18 a 20.30h. Coñecer outra cultura, 
xogos e tradicións, tentando que o idioma vehicular sexa o inglés, (SVE)

•	 CÓMO SE XOGA?: xoves de  19 a 20 h;  trátase de  descubrir 
diferentes xogos ou mesmo crealos

•	  Grupo de investigación: rapaces e rapazas de 6 a 14 anos (consultar 
día e hora no centro)

•	  Actividades do clube pre-xuvenil: sábados de 10.30 a 13.30 h 
(según programación).

CENTRO SOCIOCULTURAL DE SANTA MARTA

•	 EN XOGO! Todos os días no horario habitual da aula de xogos: xogos 
e actividades libres e dirixidas, cantigas e dinámicas de movemento son 
a base principal deste espazo coa finalidade de fomentar a relación cos 
iguais e co equipo da aula de xogo.

•	 TRABALLAMOS COAS MANS: 3,17 e 24 de Outubro, 7 e 21 de 
Novembro e 5, 19 e 26 de Decembro a partir das 18.30 h: obradoiros de 
creación de xoguetes e decoración da aula.

•	 PEQUENOS/AS DESCUBRIDORES/AS: 2, 4, 9 e 18 de Outubro, 
15 e 29 de Novembro e 13 de Decembro a partir das 18.30 h: a través 
de dinámicas de movemento, diferentes manifestacións artísticas, 
experimentación e o mundo audiovisual,  os nenos e nenas investigarán 
e descubrirán o mundo que se lles presenta en cada data temática.

•	 XOGOEXPLORADORES/AS: 10 de Outubro, 14 de Novembro e 12 
de Decembro a partir das 18.30 h: a través de obradoiros mensuais 
exploraremos cos nenos e nenas diferentes disciplinas artísticas, 
científicas, partindo sempre das súas inquedanzas.

•	 DESCUBRIMOS UN XOGO: 16 de Outubro e 28 de Novembro a partir 
das 18.30 h: presentación de xogos de mesa e de movemento na aula.

•	 HOXE CONTA COMIGO: os días 11 de Outubro, 8 de Novembro e 20 
de Decembro a partir das 18.30 h. A través de  escenificacións e contos 
en papel achegaremos ós nenos e nenas  ás temáticas sinaladas en cada 
mes. 

•	 PEQUENOS/AS LECTORES/AS: os días 25 de Outubro, 22 de 
Novembro e 27 de Decembro a partir das 18.30 h: actividade de fomento 
á lectura na que se presenta de forma lúdica e a través de xogo o mundo 
dos libros.

SETEMBRO
Durante o mes de Setembro as aulas de xogo permanecerán abertas 
para xogo libre, encontro de usuarios/as logo do verán e información e 
presentación da programación trimestral.

TRIMESTRE OUTUBRO DECEMBRO 
CONSTRUIR E XOGAR
Programación xeral: neste trimestre a liña de traballo xirará en torno a 
construir xoguetes e xogos que non fomenten o consumo como os xogos 
sensoriales ou con partes do corpo, e axuden e desenvolvan a creatividade 
dos nenos e nenas dun xeito responsable co medio ambiente.

OUTUBRO
SEMANAS TEMATICAS
Do 1 ó 5 de Outubro
DIA INTERNACIONAL DA MUSICA; O día 01/10/19 realización de 
xogos e dinámicas relacionadas coa música, co ritmo e audiovisuais. 
Do 8 ó 19 de Outubro
DIA INTERNACIONAL DA ERRADICACIÓN DA POBREZA; durante 
esta semana realizaránse xogos con xoguetes alternativos. 
Do 22 de Outubro ó 02 de Novembro
SAMAIN: raballaremos en torno á recuperación do Samaín tradicional 
galego, a través de obradoiros de decoración ambiental e construción de 
xoguetes con elementos da natureza (cabazas, landras, castañas.

NOVEMBRO
SEMANAS TEMATICAS
Do 5 ó 20 de Novembro
DIA INTERNACIONAL DOS DEREITOS DA INFANCIA: ademáis da 
elaboración de xogos e xoguetes daráse a coñecer nas aulas os Dereitos da 
Infancia. 

DECEMBRO
SEMANAS TEMATICAS; NADAL
Durante este mes construiremos os agasallos viaxeiros nas aulas de
xogo, seguindo as bases de consumo responsable e a de construción de 
xoguetes. O intercambio de agasallos realizaráse na Festa do Agasallo, con 
xogos, música e actuación por determinar.

*Ver programa específico de cada centro. 


