CONTA COMIGO 2017
É un programa de lecer e tempo libre dirixido ás familias dos colexios públicos do concello
de Pontevedra. O obxectivo desta iniciativa é favorecer a participación familiar en
actividades nas que poder compartir experiencias, diversión e aprendizaxe.

TÁBOA DO CONTA COMIGO:

Actividade:

Dende:

Ioga en familia

3 anos

Construcasa

8 anos

Interpretando

3 anos

PRAZOS DE INSCRICIÓN:
- Os días do 9 ao 13 de xaneiro: para os socios/as de ANPA do concello de Pontevedra federada na FANPA.
- Os días do 16 ao 20 de xaneiro: para o resto.
A inscrición e o pago faranse no local da FANPA (rúa Xan Guillermo, núm. 9), en horario de 9:30 a 13:30 horas.
O pago será en efectivo. Non se contempla a devolución da contía, salvo por causa xustificada
(enfermidade) e acreditada documentalmente.

Coiro

8 anos

Camisetas
creativas

7 anos

Patinaxe inic.

3 anos

Patinaxe perfec.

6 anos

DOCUMENTACIÓN:
- Ficha totalmente cuberta.
- Fotocopia do documento que acredite ser socio/a de ANPA federada na FANPA.
- Documento que acredite onde estuda o neno/a (só para os non socios/as).

Horta Ecolóxica

3 anos

Atina co xogo

3 anos

Plakastil

7 anos

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:
Como as prazas son limitadas, a adxudicación será por orde de inscrición. De non se cubrir o mínimo de prazas
necesario para a realización dalgunha actividade, devolverase o importe íntegro na oficina da FANPA.

Tarefas do fogar

5 anos

Barro

3 anos

ACTIVIDADES EN FAMILIA (ver táboa):

Golf (grupo 1)

8 anos

Golf (grupo 2)

8 anos

Rutas

Día

Litoral de O Grove

Domingo
23 abril

Monte do Facho
(Cangas)

Domingo
7 maio

Petroglifos de
Cobres (Vilaboa)

Mércores
17 maio

Serra da Groba ou
Petroglifos Baiona
Ruta da Liberdade
(A Lama)

Sábado
27 maio
Domingo
4 xuño

Mosteiro de
Carboeiro (Silleda)

Sábado
17 xuño

PREZOS POR FAMILIA (ata 5 membros):
- Actividades: 20€ por actividade para socios/as de ANPA do concello de Pontevedra federada na FANPA, 30€
para os non socios/as de ANPA federada na FANPA e 50€ para o resto.
- Rutas de sendeirismo (prezos por ruta): 3€ para os socios/as, 6€ para os non socios/as e 10€ para o resto.

- Ioga en familia
Mediante actividades corporais divertidas fomentarase a iniciación ao ioga nun ambente relaxado.
- Construcasa
Construirán unha casa e farán que teña electricidade mediante enerxía renovable.
- Interpretando
Interpretación lúdica de diferentes feitos, roles e situacións, completado con cantaxogos.
- Coiro
Farán carteiras, moedeiros, estoxos, pulseiras ou chaveiros en coiro coas súas propias mans.
- Camisetas creativas
Aprenderán a personalizar as súas propias camisetas con distintos materiais: feltro, tela, lá, botóns, etc.
- Patinaxe
Aprenderán a patinar ou perfeccionarán a súa técnica.
- Horta ecolóxica
Achegaranse á botánica, agricultura e medio ambiente e elaborarán diferentes productos naturais.
- Atina co xogo
Actividades predeportivas de carácter motriz e sensorial mediante xogos cooperativos e circuitos.
- Plakastil
Achegamento á técnica de pintado sobre pranchas de madeira mediante o calcado.
- Tarefas do fogar
Faremos que as tarefas do fogar compartidas en familia sexan máis divertidas.
- Barro
Converteranse en verdadeiros alfareiros modelando e cocendo as súas propias pezas.
- Golf
Iniciación á práctica deste deporte de maneira lúdica nunha paraxe idílica.
- Rutas de sendeirismo
Rutas de doada realización, onde combinarán sendeirismo, observación da natureza e achegamento ao
patrimonio cultural.

Día/horario:
Venres: 3, 10, 17, 24, 31 marzo; 7, 21, 28 abril e 5 maio.
Horario: 18:30 - 19:30
Venres: 3, 10, 17, 24, 31 marzo; 7, 21, 28 abril.
Horario: 18:30 - 20:00
Sábado: 4, 11, 18, 25 marzo; 1, 8, 22, 29 abril.
Horario: 11:00 - 12:30
Sábado: 1, 8, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 maio.
Horario: 11:00 - 13:00
Sábado: 1, 8, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 maio.
Horario: 11:00 - 12:30
Sábado: 1, 8, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 maio.
Horario: 11:00 - 12:00
Sábado: 1, 8, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 maio.
Horario: 12:15 - 13:15
Sábado: 1, 8, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 maio.
Horario: 11:00 - 13:00
Sábado: 4, 11, 18, 25 febrero; 4, 11, 18 marzo e 1abril.
Horario: 11:30 - 13:00
Sábado: 4, 11, 18, 25 febrero; 4, 11, 18 marzo e 1abril.
Horario: 11:00 - 12:30
Sábado: 4, 11, 18, 25 marzo; 1, 8, 22, 29 abril e 6 maio.
Horario: 11:00 - 12:30
Sábado: 4, 11, 18, 25 marzo; 1, 8, 22, 29 abril e 6 maio.
Horario: 11:00 - 12:30
Domingo: 2, 9, 23, 30 abril; 7, 14, 21 e 28 maio.
Horario: 11:00 - 12:00
Domingo: 2, 9, 23, 30 abril; 7, 14, 21 e 28 maio.
Horario: 12:00 - 13:00

Espazo
CEIP Barcelos
CEIP Barcelos
CEIP Barcelos
CEIP Froebel
CEIP Álvarez Limeses
CEP Campolongo
CEP Campolongo
CEP Marcos da Portela
CEIP Froebel
CEIP Álvarez Limeses
CEIP Froebel
Casa Azul
Campo de Golf de Meis
Campo de Golf de Meis

Punto de encontro e información

- Punto encontro: 9:30 horas no Pazo da Cultura (ruta en bus, incluido no prezo).
- Ruta duns 4.7kms. Observación de aves acuáticas e vexetación costeira. Xacemento de
Adro Vello e museo da salgadura.
- Punto encontro: 9:30 horas no Pazo da Cultura (ruta en bus, incluido no prezo).
- Ruta duns 6 kms. Visita ao Castro de Donón e a garita de vixilancia.
- Punto encontro: 10:30 horas en Areeiros, diante da Casa Rural (transporte particular).
- Ruta duns 4.1 kms. Percorrido por medio forestal e agrario. Vistas á ría de Vigo.
Gravados rupestres.
- Punto encontro: 9:30 horas no Pazo da Cultura (ruta en bus, incluido no prezo).
- Ruta de xornada de mañá dunha duración de 3 a 4 horas.
- Punto encontro: 9:30 horas collemos o bus no Pazo da Cultura.
- Ruta duns 5.6 kms. Marxes do río Barbeira, pontes, muiños, hórreos,...
- Punto encontro: 9:30 horas no Pazo da Cultura (ruta en bus, incluido no prezo).
- Ruta de xornada completa (retorno de tarde), comida non incluida no prezo. Ruta duns
6kms. Ribeiras do Deza e fervenza do río Toxa, Ponte do Demo, Castro de Castrolandín.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Nas Actividades en familia os/as participantes menores de 8 anos teñen que realizar as actividades
acompañados dun familiar adulto que participará tamén nas mesmas, excepto en Coiro e nas Rutas de
sendeirismo onde todos os/as menores teñen que estar acompañados como mínimo por un familiar adulto.
- Nas Rutas de sendeirismo teñen que levar roupa e calzado cómodos e avituallamento líquido e sólido.
- En Patinaxe teñen que traer os patíns, proteccións e roupa deportiva cómoda.
- Na actividade de Camisetas Creativas teñen que traer as súas propias camisetas para customizar.
- En Barro, Tarefas do fogar e Plakastil teñen que traer mandilón ou similar.
- En Ioga en familia teñen que traer roupa cómoda, esterilla, calcetíns gordos e unha mantiña.
- Na actividade de Construcasa farase unha casa por familia (neno/a + adulto).

