
  

 
 

 
 
PRAZOS DE PREINSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES REGULARES DO 
CURSO SOCIOCULTURAL 2014-15  
 
CSC URBANOS  
 
VITE, CONXO, ENSANCHE, STA. MARTA, FONTIÑAS, CASTIÑEIRIÑO E 
TRISCA 
 
Prazo de preinscrición: do 3 ao 13 de setembro, en horario de mañá e de tarde 
Publicación de listas provisionais e de necesidade ou non de facer sorteo: martes 16 

de setembro. Os empadroados teñen prioridade no sorteo. 

Sorteo público (se procede) e publicación de listas:  

• xoves 18 setembro sorteo público, consultar en cada centro  a hora (Csc Vite, 

Csc Fontiñas, Csc Sta. Marta, Csc Conxo, Csc Castiñeiriño e o Csc O Ensanche) 

Formalización da matrícula, entregando o xustificante de pago no centro onde se realiza 

a actividade  

• do  22  ao  26   de setembro, agás no Csc Sta.Marta que será do 23 ao 26 de 

setembro. 

Inicio das actividades: consultar no centro, de modo xeral na semana do 1 de outubro. 

 
LOCAIS SOCIOCULTURAIS ZONA URBANA 1 
Do 1 ao 6 de setembro- información e buzoneo 

Do 8 ao 20 de setembro prazo de preinscricións nos distintos locais: 

Lsc  Pontepedriña  luns e venres  16.00 a 21.30h, Lsc A  Rocha martes: 16 a 21.30h 

Lsc Cardenal Quiroga martes 18 a 20h, Lsc  Sar mércores de 16 a 21.30h e xoves de 

17 a 20h, Lsc  San Lourenzo  mércores 17 a 20h e sábado de 10 a 14h, Lsc  Vidán, 
xoves  16 a 21.30h e venres 16 a 17.30h 

 

� Mércores 24 publicación de listas provisionais,  xoves  25 sorteo se procede, sábado 

27 elaboración de listas definitivas 

Correo electrónico: sfreirel@santiagodecompostela.org 

 
LOCAIS SOCIOCULTURAIS ZONA  URBANA 2 
Do  9 ao 20 de setembro prazo de preinscrición en distintos locais: 

Lsc Casco Histórico: días 9 e 16 de setembro  de 16 a 19h,  Lsc Casa Agraria: días 9 e 

16 de setembro de 19.30 a 21h  , Lsc Romaño: días 10 e 17 de setembro de 16 a 19h. 

Lsc Amio: días 11,15,17 e 18 de setembro de 18 a 21h , Lsc Pelamios: días 10 e 17 de 

setembro de 19.30 a 21h, Lsc As Cancelas: dias 16 e 18 de setembro de 18 a 21h. 

 Recollida tamén na Casa das asociacións de Cornes os dias 13 e 20   de setembro de 11 

a 14h 

 



  

� Mércores 24  publicación de listas provisionais,  xoves 25  sorteo se procede, venres 

26 de setembro  elaboración de listas definitivas. 

Correo electrónico: mgareab@santiagodecompostela.org  

 
 
LOCAIS SOCIOCULTURAIS DAS PARROQUIAS/ 
Comezo dos cursos con pagamento  en Novembro 
Recollida de preinscricións en diversos puntos da zona rural desde o 6 ao 18 de 
outubro/ comunicarase en setembro o calendario específico. 
Lsc A Peregrina:  

Lsc O Eixo:  

Lsc Lavacolla:  
Lsc Marrozos:  

Publicación de lista e indicación de se procede sorteo na data que se indique. 
Sorteo:  
Correo electrónico: mposeo@santiagodecompostela.org/ a partir de setembro. 

 
 
 
Consulta a programación  prevista para os próximos meses nos taboleiros informativos 

dos centros e tamén na paxina www.santiagosociocultural.org 

 


