
ACTIVIDADES 

lúdico-

deportivas: 

verán 2012 

 

Campionato de fútbol 
sala feminino 

CONCELLO DA BAÑA 
Praza do Concello, s/n 
15863 A Baña (A Coruña) 
Tel.: 981 886 501 
Fax: 981 886 616 
www.concellodeabana.es 
correo@abana.dicoruna.es 

Lugar: Ribadeo ( Lugo )  
Datas:  30 de xuño e 1 de xullo 
 
 
Participarán todos 
os equipos de  
categorías  
femininas das  
Escolas Deportivas da Baña !!!! 

Lugar: pavillón de San Vicenzo 
Data: 15 de xuño 
Horario:  a partir das 16.30 h  
 

 

Clausura das 
Escolas deportivas 

Clausura da Escola  
municipal de música 

Lugar: igrexa parroquial de San Vicenzo 
Data: 22 de xuño 
Horario:  a partir das 20.30 h  

 
 
Gran  
concerto  
didáctico do  
alumnado !!!! 
 

Campamento de verán 

Lugar: albergue xuvenil Virxe do Loreto de Porto do Son 

Datas: do 18 ao 29 de agosto 

Inscrición e información: Concellaría de Deportes 

Prazo de inscrición: do 2 ao 20 de xullo 

 



 

Apertura da piscina: 1 de xullo 

Cursos de natación: do 9 de xullo ao 9 de 
agosto os luns, os mércores e os xoves 

Inscrición: Concello da Baña 

Prezos:  
Abonado: 25 €/mes 
Non abonado: 2 €/día 
Cursiño de natación sen transporte: 30 €/mes 
 

Pagamento:  

Núm. de conta 2080-0326-17-3110000035 do 
Concello da Baña en Nova Galicia Banco Para participar nas actividades deportivas hai que estar inscritos/

as nos cursos de natación. 

Os/As menores de 8 anos terán que ser axudados/as por unha 
persoa responsable para vestirse e espirse. 

As actividades do martes e o aquagym  e o tenis son gratuítas. 
 
*Os xogos e as competicións deportivas poderán variar cada se-
mana e realizaranse no pavillón, na área recreativa e no campo 
de fútbol. 

Cursiños de natación e actividades lúdico-deportivas: verán 2012 

Luns Martes Mércores Xoves 

MAÑÁ 

11:30-13:30 h 

Natación nenos/as 

11:30-13:30 h 

Camiñadas e                
acondicionamento físico 

11:30-13:30 h 

Natación nenos/as 

11:30-13:30 h 

Natación nenos/as 

TARDE 

16:00-17:00 h 

Natación adultos *16:00-19:00 h 

Xogos e competicións 
deportivas 

16:00-17:00 h 

Natación adultos 

16:00-17:00 h 

Natación adultos 

17:00-18:00 h 

Aquagym 

 

17:00-18:00 h 

Tenis 

17:00-18:00 h 

Aquagym 

Non haberá servizo de autobús polas 
parroquias para asistir aos cursos de 
natación. 

Festa da auga 

Lugar: piscina municipal 
Datas: 14 de agosto 
 
 
 

Haberá  
inchables !!!! 


