
ESCOLAS DEPORTIVAS 2021/2022 
Actividade Idade Horario Lugar 

Atletismo 4 a 11 Martes e xoves de 16.00 a 17.30 CEIP Unión 
Mugardesa 

Ioga 18 Martes e xoves de 19:30-20:30 e 20.30-21.30 
Luns e mércores de 9.30 a 10.30  

As Lagoas 

Luns e mércores  de 17.30 - 18.30 SDR San Xoán Piñeiro 
Baile moderno de 3 a 6 Xoves de 16.00-17.00  

Pavillón do Cristo de 7 a 11 Martes e xoves de 17.00 - 18.00   
12 Martes e xoves de 18.00 -19.00  

Avanzado Sábado de 11.00 a 13.00 Pavillón Cristo 
Bailes caribeños Perfeccionamento Venres de 21.00 - 22.00 Pavillón Cristo 
Andaina con 
Bastóns 

16 Martes e xoves de 17:00 a 18:00 Pavillón Cristo 

Predeporte de 3 a 6 Mércores de 16.00-17.00 Unión Mugardesa 

de 3 a 6 Martes de 16.00-17.00 Santiago A.Franza 

Tai-chi 18  Luns e mércores de 19.00-20.00 e de 20.00-
21.00 

Escola do Seixo  

Tiro con arco 7 Martes de 17.30 -19.30  Pavillón Cristo 

Ximnasia rítmica 4 Luns e mércores de 16.00 - 17.00  e de  17.00 
- 18.00 

Pavillón Cristo 

Ximnasia de 
mantemento  

18 Luns, mércores e venres  de  19.00 - 20.00  Pavillón Cristo 

Martes, mércores e xoves de 11.30 - 12.30 Pavillón Cristo 
Luns e mércores e xoves de 16.30 -17.30 F.Vizoso Franza 

Patinaxe 
infantil  

4 Luns e mércores de 17.00 a 18.00  e de 18.00 
a 19.00 

Pavillón Cristo 

Tenis 7 Venres  de 16:00-17.30  e  17.30-19:00 Pavillón Cristo 
Zumba 16 Luns e mércores  de  19.30 a 20.30 e 

20.30.21.30 
Pavillón Cristo 

Escolas culturais 2021/2022 

Pintura 
(2h/semana) 

de 8 a 17  
Mércores, xoves e venres a partir das 16.00 
horas. 

Casa Cultura 

Pintura 
(4h/semana) 

maiores 18 

Escola municipal 
de Música 

Información na Escola municipal de Música As Lagoas. 
- Sábado 18 e sábado 25 de setembro, de 11.00 a 14.00h. 

 
Outros deportes 
Fútbol: SDC Galicia Mugardos galiciademugardos@gmail.com 
Remo: Club do Mar Mugardo clubdomarmugardos@hotmail.com 
Escalada: Agrupación de montaña i escalada Bestarruza bestarruza@gmail.com 
 

 

 

 



INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS: No departamento de Cultura e Deporte - Oficina 
de Información Xuvenil. Horario de luns a venres de 9 a 14 horas. No primeiro andar do 
Concello de Mugardos 
SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN: Do 16 de setembro ao 10 de outubro, en horario 
de  9 a 14 horas. 
PAGO DE MATRÍCULA: A matricula págase no momento da inscrición  no Servizo 
de recadación municipal.  
ALTAS E BAIXAS: Na OMIX do Concello de Mugardos antes do día 10 de cada mes. 
MENSUALIDADES: Cobraranse despois 15 de cada mes. 
DURACIÓN DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Con carácter xeral  de outubro a maio, 
ambos inclusive. Interromperanse  nas seguintes datas: Nadal do 23 de decembro ao 7 
de xaneiro, ambos inclusive; Entroido 28 de febreiro e 1 de marzo e Semana Santa do 
11 ao 18 de abril, ambos inclusive, e festivos locais que correspondan. 
O Concello resérvase o dereito de anular unha actividade por non ter o número 
suficiente de participantes e de facer todas as modificacións que estime oportunas para o 
mellor  funcionamento das Escolas deportivas e culturais. 
NORMATIVA COVID19: O Concello de Mugardos aplicará a normativa sanitaria 
COVID19 en vigor en cada momento para garantir a saúde de todas as persoas 
participantes.  
DESCONTOS E EXENCIÓNS: O Concello de Mugardos establece as seguintes 
bonificacións destinadas a incentivar a participación dos membros da unidade familiar 
de convivencia nas escolas deportivas e culturais municipais. Para isto establécense as 
seguintes bonificacións: 
(nos dous primeiros casos, co tope máximo do 100% do IPREM mensual por persoa) 
Conceptos de bonificación 
3 ou máis actividades por unidade familiar, 50% bonificación na matrícula e 50% 
bonificación na actividade de menor importe 
Familia numerosa  50% de bonificación na matrícula e  50% bonificación nas 
actividades 
Casos particulares previa solicitude e estudio, segundos os criterios de Servizos Sociais 
(emerxencia social) 100% de bonificación na matrícula 100% de bonificación nas 
actividades 
Para os casos particulares previa solicitude e estudo, segundo os criterios de Servizos 
Sociais, a valoración económica será a seguinte: 
N.º persoas que compoñen a unidade familiar Porcentaxe sobre o último dato do 
IPREM 
1 persoa 125%, 2 persoas 150% ,3 persoas 175%, 4 persoas 200% 
5 persoas 225%, 6 persoas 240%, 7 persoas 255%, 8 persoas 270% 
Incrementarase un 10% do IPREM o límite económico por cada membro da unidade 
familiar. 
Tendo en conta, nestes casos, que o límite se incrementa en 300 € máximo, no caso de 
existir aluguer ou hipoteca da vivenda habitual. 
DOCUMENTACIÓN: o Concello, a través da área de benestar social, tramitará as 
exencións para o que necesitará o certificado de convivencia, IRPF ou certificado 
negativo dos maiores de idade, incluídos os No caso das persoas que non fagan 
declaración da renda, deberán ademais do certificado negativo, aportar dos fillos 
menores de 25 e maiores de 18 anos, vida laboral, xustificantes de ingresos do último 
ano (nóminas ou similar), declaración xurada de non percibir prestacións. 
O órgano competente poderá non eximir do pagamento das cotas a quen, cumprindo o 
requisito, non teña cargas familiares ou teña ingresos adicionais que non figuren na 



declaración da renda e dos que sexa posible obter ingresos medíante a súa explotación. 
Así mesmo quen acredite unha perda substancial de ingresos con respecto á última 
declaración da renda poderá ser obxecto da exención. 
A familia numerosa acreditarase mediante o título de familia numerosa. 
Ao longo do curso poderase proceder á revisión da tarifa fixada inicialmente, cando 
concorran e se xustifiquen variacións socioeconómicas na unidade familiar. Neste 
sentido, o/a usuario/a queda obrigado/a a comunicar calquera variación que se produza 
ao respecto.  
 

 


