
AURELIO AGUIRRE

DE CONXO 
CENTRO SOCIOCULTURAL
PROGRAMACIÓN

xaneiro - xuño 2021   



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS para NENOS/AS

 • DANZA CREATIVA E EXPRESIÓN CORPORAL  (con Jose Vera) 
Venres de 17 a 17.45h • A partir de 6 anos • 12€/mes 

 • GRUPO DE TEATRO INFANTIL (CLUB) Venres 
Grupo 1 nados nos anos 2011-2013  de 17 a 17.45 h • 12 prazas 
Grupo 2 nados nos anos 2009-2010  de 18 a 18.45 h • 12 prazas
Grupo 3 nados no ano 2008  de 19 a 19.45 h • 12 prazas
5€/trimestre

 • XADREZ (CLUB) Venres 
De 5 a 8 anos, de 19 a 19.45h • 8 prazas
De 9 a 14 anos, de  20  a 20.45h  • 8 prazas
5€/trimestre 

 • PINTURA SENSITIVA 
Xoves de 17 a 18 h • 5 prazas • (De 3 a 6 anos)• 25€/trimestre

 • TALLER DE EXPRESIÓN A TRAVÉS DO DEBUXO E A PINTURA 
Xoves de 18.15 a 19.15 h • 5 prazas• (De 7 a 12 anos) • 25€/trimestre

 • PRIMEIROS/AS  LECTORES/-AS (CLUB)
Somos un grupo de nenos e nenas que nos divertimos coa lectura, 
semanalmente xuntámonos para facer distintas actividades (xogos, lecturas, 
obradoiros, manualidades) relacionadas coas historias, os contos, as aventuras 
e a sabedoría que conteñen os libros para entreternos, experimentar e 
aprender. 
Martes de 17.45 a 18.30h  • (De 6 a 8 anos) • 12 prazas.

 • PEQUENOS/AS  LECTORES/-AS (CLUB)
Lecturas compartidas de contos, relatos e libros.  Xoves de 18.30 a 19.30h • 
(A partir de 8 anos) • 12 prazas 

 • VIVE A AVENTURA: Proxecto lúdico e de animación a lectura 
Actividade de animación á lectura na que se vive de maneira lúdica, a través 
de xogos, o mundo dos libros. 
Xoves de 17.45 a 19.15h  • (De 4 a 7 anos) 
Venres de 19.30 a 20.30h • (A partir de 8 anos) 
Aforo libre ata completar prazas segundo a actividade.

 • RECUNCHO DO ARTISTA 
Diferentes creacións artísticas a través de traballos manuais e de xogo.
Consulta programación específica no espazo de xogo. 
Venres de 17.30 a 19h • (De 5 a 8 anos) 

 • TARDES DE XOGO 
Xogo libre e dirixido, xogos de mesa e xogos de exterior cando o tempo o 
permita coa finalidade de recuperar o xogo nas prazas.
Consulta programación específica no espazo de xogo.
Martes de 19 a 20h e venres de 19.30 a 20.30h  • (A partir de 5 anos) 

 • VIAXE A TRAVÉS DOS CONTOS
Dende o espazo de xogo e lectura achegarémonos ao mundo literario a través 
das ilustracións e as boas historias. Trataremos en cada sesión unha temática 
concreta mediante un libro infantil realizando actividades complementarias 
coma xogos e obradoiros creativos.
Sábados 11.30 a 12.30h (Primeiro e terceiro sábado de mes) • (A partir de 
5 anos) • De balde • Aforo libre ata completar prazas segundo a actividade.



 

 • XOGA CO INGLÉS 
Martes 18 a 19h • (De 5 a 10 anos) • 25€/trimestre • 6 prazas

 • DINAMIZACIÓN DIXITAL NEN@S  GRUPO I 
(Mecanografía, scratch, deseño 3D, aprender a usar a tablet). 
Martes de 18.15 a 19.15 h • 5 prazas 

 • DINAMIZACIÓN DIXITAL NEN@S GRUPO II  
(Mecanografía, scratch, deseño 3D, aprender a usar a tablet). 
Mércores de 17.30 a 18.30 h • 5 prazas

 • CLUB D@S PILLAD@S
Club de rapazada cun proxecto de actividades de tempo libre que desde un 
sustrato lúdico ten como obxectivo xerar unha proposta rica e diversa suxerida 
pola propia rapazada con base nos valores da ecoloxía, a igualdade, o medio 
natural e os valores comunitarios desde unha actitude activa e crítica.
Xoves 19.30 a 21 h ou Sábados segundo programación • (De 8 a 11 anos)• 
5€/trimestre.

 • PROGRAMA DE REFORZO SOCIOEDUCATIVO 
De martes a venres • (De 6 a 16 anos) 
(Proxecto pendente comezo voluntariado USC).  

ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS para MOZOS/AS

 • GRUPO MOZO (CLUB) 
Mércores de 19.30 a 20.30 h • (A partir de 12 anos) • 5€/trimestre.
Club de rapaces/-as entre os 12 e 16 anos que desenvolven un proxecto de 
actividades de tempo libre co obxectivo de vivir novas experiencias e favorecer 
o crecemento persoal, xogando, gozando e aprendendo. 
(Saídas lúdicas a talleres diversos, brigada ecolóxica, proxectos comunitarios, etc.).
Ten como obxectivo principal que, desde unha actitude activa e reponsable, 
a rapazada sexa a protagonista no desenvolvemento das súas inquedanzas 
e intereses. 

 • GRUPO DE TEATRO DE MOZOS/-AS* (CLUB)  
(Nados entre o 2002 e 2007) • Venres 20 a 20.45h • 5€/trimestre 

ACTIVIDADES para ADULTOS/AS

 • PETISCOS DE LECTURA (ACTIVIDADE QUINCENAL)    
Club de lectura breve, de temática e xéneros variados, destinado a persoas 
que non teñen moito tempo para a lectura de libros extensos. 
Mércores de 19.30 a 20.30h • 12 prazas.  

 • ESPAÑOL–GALEGO PARA INMIGRANTES 
Venres de 17.30 a 18.30h • De balde • 6 prazas. 
En colaboración co Servizo de Voluntariado USC.  

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS para MAIORES 

 • ACTIVA A TÚA MEMORIA 
Xoves de 17 a 18.30 h • 25€/ trimestre • 12 prazas



ACTIVIDADES de DINAMIZACIÓN  
DIXITAL e INFORMÁTICA

NENOS/AS

 •DINAMIZACIÓN DIXITAL NEN@S GRUPO I

(Mecanografía, scratch, deseño 3D, aprender a usar a tablet) 

Martes de 18.15 a 19.15 h • 5 prazas 

 •DINAMIZACIÓN DIXITAL NEN@S GRUPO II 

(Mecanografía, scratch, deseño 3D, aprender a usar a tablet) 

Mércores de 17.30 a 18.30 h • 5 prazas

MOZOS/AS e ADULTOS

 •DINAMIZACIÓN DIXITAL 1   

CURSO CREACIÓN E EDICIÓN DE IMAXES CON GIMP 

(Mocidade e adultos) • Mércores  18.45 a 19.45 h • 5 prazas

 •DINAMIZACIÓN DIXITAL 2   

TÉCNICAS BÁSICAS DE VIDEOCONFERENCIA

 (Maiores de 14 anos) • Xoves de 19 a 20 h • 5 prazas

 •DINAMIZACIÓN DIXITAL 3   

DESEÑO 3D (Maiores de 14 anos) • Venres de 17 a 18 h • 5 prazas

ADULTOS/AS e SÉNIOR

 •CIDADANÍA DIXITAL INICIACIÓN 

Martes 17 a 18 h • 30 €/ adulto trimestre • 25 €/ Sénior trimestre  •  5 prazas

 •CIDADANÍA DIXITAL AVANZADO

Venres  18:15 a 19:15 h • 30 €/ adulto trimestre  • 25 €/ senior trim. • 5 prazas  

SERVIZO DE AXUDA TECNOLÓXICA

Trae as túas dúbidas/o teu equipo. Axudarémoste no que precises.

Martes e venres de 19.30 a 20h e  Xoves de 20:15 a 21 h • 5 prazas



PROGRAMA DE ACTIVIDADES PUNTUAIS 

XANEIRO-FEBREIRO

• Venres e sábados pola tarde 
 ►OBRADOIROS de preparación da Comparsa de Entroido 
Vid. Programación específica

 ►16 de febreiro Participación no DESFILE DE ENTROIDO de 
Compostela,  15h. 
No Centro sociocultural de Conxo
Necesidade de inscrición previa.
 ►20 de febreiro   ENTROIDO do barrio de Conxo.
Vid. programación específica de entroido

MARZO-ABRIL

 ►27 de marzo 19h HAPENING Día Internacional do Teatro 
Vid. Programación específica
 ►FESTA DO BANQUETE DE CONXO
Vid. programación específica  
 ►Do 19 ao 24 de abril SEMANA DO LIBRO
Vid. programación específica

MAIO-XUÑO

 ►8 de maio ás 10h ROTEIRO MICOLÓXICO de primavera.
Saída do Centro Sociocultural de Conxo. 
Necesaria inscrición previa.
 ►Do 11 ao 15 de maio SEMANA DAS LETRAS. 
Vid. programación específica
 ►18 de xuño 18h FESTIVAL FINAL 
Mostra dos traballos das actividades 
 ►23 de xuño ás 18h ROTEIRO DAS HERBAS DE SAN XOÁN 
Saída do Centro Sociocultural de Conxo. Necesario inscripción previa. 
FESTA DE SAN XOÁN. Vid programación específica. 
Organiza: Coordinadora das Festas Tradicionais de Conxo
 ►26 de xuño  SAIDA DE CENTRO 
Excursións e xornada de encontro das familias. Necesaria inscrición previa.



ESPAZO de XOGO
De martes a venres de 17 a 20.30 h   
Sábados de 10.30 a 13.30 h
O espazo de xogo é un lugar de encontro para rapaces e rapazas de idades 
comprendidas principalmente entre os 5 e os 12 anos que queiran participar 
nun proxecto común no que se desenvolven centros de interese e temáticas 
diversas ao longo do ano. E facémolo de xeito lúdico a través de xogos e 
obradoiros con base nas propias ideas que van xurdindo dos rapaces e rapazas. 
Existe un pequeno espazo de xogo para os menores de 5 anos, que deben estar 
acompañados dos pais/nais. 
Na programación xeral  atoparás tardes de  xogo libre e dirixido, actividades 
de animación á lectura en colaboración coa biblioteca, espazo de expresión 
artística a través de obradoiros temáticos nos que os nenos e nenas poderán 
dar renda solta á súa creatividade creando xogos e xoguetes, murais, 
elementos de decoración, traballando arredor dunha temática cada trimestre 
(vid. programación específica).

ESPAZO DE LECTURA
De martes a venres 17 a 20.30 h
Sábados de 11 a 13.30 h e de 17 a 20.30 h
(Vid programación específica)

Zona wifi b

 Ven aos nosos CLUBS DE LECTURA!
 • Club de primeiros/-as lectores/-as. 

 • Club de pequenos/-as lectores/-as.

 • Petiscos de lectura (adultos/as)

SALA DE INFORMÁTICA
Uso libre: Sábados pola mañá, uso libre. Se tes dúbidas e precisas aclaralas, 
aquí te axudamos.
Martes e venres de 19.30 a 20h e  Xoves de 20:15 a 21 h • 5 prazas

Rede Wifi: Accede gratis. Deixámosche un portátil para utilización libre no 
centro sociocultural.



ACTIVIDADES en COLABORACIÓN  
con COLECTIVOS do BARRIO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS para NENOS/AS
Actividade coa Asociación de Veciños Conxo Aberto

 • PERCUSIÓN . Obradoiros pensados para facer unha banda para o entroido. 
Todas as idades. 

Actividade coa Asociación de Música Tradicional de Conxo
 • PANDEIRETA PARA NENOS/AS

Venres de 17 a  18h. Venres de 18.15 a 19.15 h • Lua de Sousa • 45€/trimestre

 • BAILE TRADICIONAL
Venres 19.15 a  20.15h • Lua de Sousa •  Nenos/-as (a partir de 5 anos)
45€/trimestre

 • GUITARRA PARA NENOS/-AS
Luns de 17 a 19h • Rafa Fernández • 45€/trimestre

 • ACORDEÓN 
Luns (Horario segundo grupos) con Hadri Rei • 45€/trimestre

 • PERCUSIÓN TRADICIONAL        
Luns 19.30 a 20.30h • 45€/trimestre

Actividade co Clube Tenis de Mesa de Conxo (CTM)
 • TENIS DE MESA CON CTM Luns de 18.15 a 19.45 h

 • APRENDE A XOGAR AO TENIS DE MESA  Sábado de 17.30 a 18.30h. • Mario 
Nogareda.

ACTIVIDADES para PERSOAS MOZAS E ADULTAS
Actividade coa Asociación de Veciños Conxo Aberto*

 • APRENDE A COSER, con  Beti Busto. Neste obradoiro aprenderás os recursos 
necesarios do patronaxe e a costura para confeccionar a túa propia roupa . 
Pendente concretar horario • 25 €/mes 

 • GRUPO DE PERCUSIÓN DE ENTROIDO, con Pepe Sendón. Pendente 
concretar horario • 25€/mes

 • DEBUXO E PINTURA xoves de 19.30 a 20.30 h, con Minia Regos. 25 €/mes . 
Aprenderás a ver os obxectos, a observar, a facer composicións e a xogar cos 
elementos. Poderás escoller a túa técnica e ir do debuxo á pintura con técnicas 
diferentes.

 • *AERÓBIC-ZUMBA ADULTOS/AS,  martes e xoves de 20.45 a 21.45h, Isabel 
de la Rosa • 60€/trimestre



 • *PILATES  INICIACIÓN 1, mércores e venres de 10 a 11 h • Elena Escrich
60€/trimestre

 • *PILATES INICIACIÓN 2, mércores de 20 a 21 h e venres de 20.30 a 21.30 h, 
Elena Escrich • 60€/trimestre*

 • *PILATES MEDIO 1 martes-xoves de 10 a 11 h, Elena Escrich. 60€/trimestre

 • *PILATES MEDIO 2 martes-xoves de 19.30 a 20.30h,  Elena Escrich. 60€/trimestre

 • BAILES DE SALÓN Sábados 
Iniciación de 18 a 19 h                              
Avanzado de 19.15 a 20.15 h ,  Nadia Milena

 • *HATHA IOGA Martes-xoves 16.45 a 18 h,  Loli Negreira
1 día 50€/trimestre • 2 días  84€/trimestre (As persoas ao inscribirse deben 
facer constar se o fan por un ou polos dous días)

 • *TAI CHI Martes-xoves 18.15 a 19.15h, Jesús Alcaide • 60€/trimestre 

 • CHI KUNG-KIGONG + MEDITACIÓN 
Luns e mércores de 12 a 13h Jesús Alcaide   

*Debido á redución do número de prazas, as actividades  
marcadas con * poden finalmente ser semipresenciais

Actividade coa Asociación de Veciños Doutor Maceira

 • CLUBE DE SENDERISMO. VIA LACTEA • martes e xoves 18 a 21 h 

Actividade coa Asociación de Música Tradicional de Conxo

 • ARRANCA NO MUNDO DO BAILE TRADICIONAL. BAILE INICIACIÓN
Mércores de 18.45 a 19.45h • Marcos Franqueira • 45€/trimestre

 • ACORDEÓN 
Luns (Horario segundo grupos) con Hadri Rei • 45€/trimestre

 • GAITA  Luns 19.30 a 21 h Manu Pereira • 45€/trimestre

 • PERCUSIÓN TRADICIONAL, Luns 19.30 a 20.30h • 45€/trimestre

 • PANDEIRETA AVANZADO
Mércores de 18h a 19h • Lua de Sousa • 45€/trimestre

 • PANDEIRETA INICIACIÓN
Mércores 19.15 a  20.15 h• Lua de Sousa • 45€/trimestre

 • GUITARRA MOZOS/AS E ADULTOS/AS
Sábado 10 a 11 h • Rafa Fernández • 45€/trimestre

 • BAILE TRADICIONAL ADULTOS/AS. MEDIO
Mércores 21.15 a  22.15h  Marcos Franqueira • 45€/trimestre

Actividade co Clube Tenis de Mesa de Conxo

 • MESA LIBRE PARA XOGAR AO TENIS DE MESA. Reserva a túa hora no Centro 
Sociocultural de Conxo • Sábado A partir das 18 h   

Actividade da Coordinadora das Festas Tradicionais de Conxo

 • FESTA DE SAN XOÁN    23 de xuño 

Actividade Asociación Alecría

 • ENCONTRO SEMANAL GRUPO DE APEGO ALECRÍA
Luns 17 a 19 h. Vid, programación específica de actividades.  

Actividade Os Conformistas de Conxo
Xuntanzas de preparación do entroido.
Xaneiro a febreiro de 21 a 22.30h, Quico Fernández 



Actividade Asociación o Parto é noso
 • ENCONTRO DE NAIS E PAIS para falar do parto, embarazo e dereitos do/-a 

acabado/-a de nacer. Terceiro sábado de mes ás 11 h, Saray Fernández

Actividade co Grupo de fotografía
 • GRUPO DE AFECCIONADOS/-AS Á FOTOGRAFÍA

Xuntanza de traballo os mércores ás 20 h
 • CORO CRECENTE. Grupo de ensaio coral, mércores de 20.30 a 22 h. Con 

Xabier Freire Chico 
 • ASOCIACIÓN 99 WEST FACTORY. Horario pendente de concretar
 • GRUPO DE MULLERES DE TEATRO

Mulleres afeccionadas ao teatro, Luns de 19.30 a 20.30h

SERVIZOS E HORARIOS
ESPAZO DE ENCONTRO E INFORMACIÓN 
De luns a venres de 10 a 14 h
De martes a venres de 16.30h a 21.30h
Sábado de 10.15 a 14h e de 17.15 a 20.45h

HEMEROTECA - espazo de encontro
Prensa diaria e revistas.
Todos os días 10 a 14 h e de 17 a 21h

ESPAZO DE LECTURA
De martes a venres 17  a 20.30 h
Sábados de 11 a 13.30 h e de 17 a 20.30 h
Zona Wifi + 3 terminais informáticos para consulta
Actividades de animación á lectura:
Contacontos, monicreques, obradoiros, etc.

ESPAZO DE XOGO
De martes a venres 17 a 20.30h
sábado 10.30 a 13.30 h. 
Para nenos/-as de 5 a 14 anos
Existe un pequeno espazo de xogo adaptado a menores de 5 anos con 
acompañamento.
Xogos para todas as idades, Obradoiros, talleres, e un programa 
específico de actividades e dinamización. Programa puntual de 
actividades. Saídas, roteiros, actividades lúdicas de convivio, de 
contacto coa natureza, etc...

SALA DE DINAMIZACIÓN DIXITAL
Sala dotada con 8 terminais informáticos. 
Sábados pola mañá uso libre

FACEMOS CONXO
O Centro Sociocultural de Conxo ten a intención de ser un punto 
de encontro e reunión, un lugar onde poñer en común as ideas, as 
inquedanzas e os proxectos sobre o que seguir construíndo Conxo.
A vontade de implicación e participación do centro sociocultural no día 
a día do barrio, define unha liña de traballo que aponta á participación 
na programación da festas tradicionais e populares. Dáse soporte a 
iniciativas e propostas de asociacións ou entidades do territorio, 
consolidando actividades do barrio de Conxo. Ofrécese tamén 
asesoramento e axuda na creación e execución de novas iniciativas 
de programación e participación.
Algunhas das actividades nas que participa e colabora son: entroido, 
festa das cabazas, feira do barrio, festas tradicionais, ...



USO ESTABLE de ESPAZOS por ENTIDADES 
e ASOCIACIÓNS do BARRIO  

 • Coordinadora das Festas Tradicionais de Conxo 
Esta coordinadora integrada pola Asociación de Comerciantes 
EspertaConxo, a Asociación de Música Tradicional de Conxo, a Asociación 
de Veciños Conxo Aberto e o Centro Sociocultural de  Conxo coordinan un 
proxecto participativo para todo o barrio de Conxo.

 • Asociación ITÍNERA de Voluntariado en Saúde Mental
 De martes a venres de 10.30 a 12h Taller de dinamización dixital

 • Os Conformistas de Conxo 
De setembro a marzo en horario de tarde 

 • Clube de Tenis de mesa de Conxo
 Luns tarde

 • Asociación de veciños Conxo Aberto 
Mércores e venres de 20 a 21 h

 • Asociación de veciños Doutor Maceira 
Clube Vía Láctea. Martes e xoves en horario de tarde

 • Asociación de Música e baile tradicional de Conxo
Mércores e venres en horario de tarde

 • Asociación Fonte da Virxe 
Mércores, xoves e venres en horario de tarde

PROGRAMAS da REDE de CENTROS SOCIOCULTURAIS 

 • VIVE O ENTROIDO 2021
 • MES DAS LETRAS GALEGAS
 • DÍA DO XOGO
 • VIVE O VERÁN 2021
 • DESCARBONÍZATE QUE NON É POUCO

+ INFO nos propios centros e tamén en facebook: santiagosociocultural e 
centrosocioculturaldeconxo 

Condicións de participación e pagamento:
De maneira xeral o pagamento pola participación nos cursos programados 
anualmente  farase con carácter trimestral. 
A idade mínima para as actividades específicas senior (maiores é de 60 anos)
*Debido á actual situación de crise sanitaria, con carácter xeral, impleméntase 
unha redución do número de prazas na totalidade das actividades. Polo que en 
caso de ser posible, determinadas actividades marcadas (algunhas xa marcadas 
con *) poderían finalmente ser semipresenciais, con actividade alterna presencial 
e on-line cada 15 días.

*O programa de actividades do Concello de Santiago e das entidades 
usuarias dos centros socioculturais, pode variar en función da situación 
e medidas que se teñan que adoptar en caso de rebrote ou confinamento. 
*Todo o noso persoal estará preparado para poder seguir impartindo 
as clases vía telemática ou por medios que sexan axeitados para o seu 
correcto desenvolvemento. 
*Se eres persoa de risco, por favor, extrema as precaucións. 
*Solicita información a cada monitor ou monitora das actividades sobre 
a posibilidade de unirte ao grupo dende casa.



AURELIO AGUIRRE
DE CONXO 

CENTRO SOCIOCULTURAL 
CSC2
Praza Aurelio Aguirre nº 1
15702- Santiago de Compostela
GPS 42º 51’46’’N   8º 33’ 20’’O
Tlf. 981528740
Fax 981528739
csconxo@santiagodecompostela.gal 
www.santiagodecompostela.gal
facebook.com/centrosocioculturaldeconxo

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO 
De luns a venres de 10 h a 14 h 
De martes a venres de 16.30 h a 21.30 h
Sábado de 10 a 14 h e de 17 a 21 h 

*A participación nas actividades promovidas polos centros socioculturais 
supón a aceptación das súas condicións marcadas polas autoridades  
sanitarias, a obriga de información e consentimento informado mediante a 
sinatura do formulario dispoñible en www.santiagodecompostela.gal 
*Esta programación poderá ser modicada ou suspendida por razóns sanitarias.

 •CÓMO ME INSCRIBO?

 • Online na páxina www.santiagodecompostela.gal cubrindo 
o formulario ou chamando ao centro onde te interese 
participar e te daremos cita previa para presencialmente 
recoller o formulario. 

PERÍODO DE PREINSCRICIÓNS NAS ACTIVIDADES 
REGULARES DO PERIODO XANEIRO A XUNIO 2021

DO 14 AO 28 DE DECEMBRO
No caso de ser necesario realizar sorteo para adxudicación 
de prazas, comunicarase nos taboleiros dos propios centros.
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA E PAGAMENTO

DO 4 AO 13 DE XANEIRO DO 2021  

http://www.santiagodecompostela.gal
https://www.facebook.com/centro-sociocultural-de-conxo-1605752506392514/?ref=page_internal&path=%2Fcentro-sociocultural-de-conxo-1605752506392514%2F
https://clicktime.symantec.com/3UhkjuxPpeGahHFCfS6ESGd6H2?u=www.santiagodecompostela.gal
https://clicktime.symantec.com/3UhkjuxPpeGahHFCfS6ESGd6H2?u=www.santiagodecompostela.gal

