
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

SEMANA DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIAL 

LUNS 23 DE MAIO, MAÑÁ 

HORA PAZO DA CULTURA 

10:00 – 10:30 Inauguración “Semana da mobilidade e seguridade vial” 

10:30 – 11:20 

 

11:20 – 12:00 

 

12:00 - 13:00 

TALLER PARA MAIORES 

Impartido :Carlos Piñeiro, médico de atención primaria, integrante da 

 Asociación amigos do corazón 

Neste taller tratarase sobre hábitos de vida saudable 

Descanso 

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO: “Seguridade e protección” 

Impartido: Equipo de emerxencias de Narón 

Aprender a adoptar medidas ante situacións de risco na vivenda ou na rúa. 

*Actividades suxeitas a inscrición nos centros de maiores e asociacións de Narón, 

así como a través do Centro de Saúde (Carlos Piñeiro), ou oficina de Educación Vial 
do Concello de Narón. 

HORA C/25 DE XULLO 

10:30 – 12:30 PARKING DAY  - Exposición de traballos Nosa Señora de Chamorro 

 

TARDE 

HORA MOSTEIRO DO COUTO 

 

17:00 – 17:40 

17:40 – 18:20 

18:20 – 19:00 

CAMINATA PARA MAIORES “MOSTEIRO DO COUTO” 

Saída: Pazo da Cultura a Mosteiro do Couto 

Visita guiada no Mosteiro do Couto 

Regreso: Mosteiro do Couto a Pazo da Cultura 

*Actividad suxeita a inscrición nos centros de maiores e asociacións de Narón, así 

como a través do Centro de Saúde (Carlos Piñeiro), ou oficina de Educación Vial do 
Concello de Narón. 

HORA PRAZA DA GÁNDARA 

17:00 – 18:30 
PARKING DAY  “CLASE ZUMBA” 

*Actividad destinada ó público en xeral 

HORA ESCOLA INFANTÍL 

18:00  
Recuperación espazo público 

*Actividad destinada a país/nais e nenos das escolas infantís 

 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

MARTES 24 DE MAIO, MAÑÁ 

HORA PAZO DA CULTURA 

10:30  

 

 

 

PRESENTACIÓN CURTOS COLEXIOS: “EU NARÓN SEGURO” 

¿Cómo ensinarias os teus país educación vial? 

¿Cómo mellorarias a tua cidade para facela máis accesible? 

*Asistencia de nenos/as colexios participantes 

*Aberto ó público en xeraL 

HORA C/25 DE XULLO 

10:30 – 12:30 PARKING DAY  - Exposición de trabajos Nuestra Señora de Chamorro 

HORA PRAZA DE GALICIA 

10:00 – 13:00 

 

PARQUE DE PREVENCIÓN – FUNDACIÓN MAPFRE 

Actividade educativa dirixida a nenos/as entre 3 e 12 anos, na que os escolares aprenden a 
evitalas conductas de risco, comprendendo que as  normas e sinais son as regras dun xogo 
real, o tráfico. 

CASA DE EVACUACIÒN  

É unha estructura inchable cunha superficie de 150 m2, o seu obxectivo e divulgar 
coñecementos de autoprotección á poboación en xeral, e de maneira moi especial a nenos 
(formar aos participantes no coñecemento das normas básicas de evacuación en caso de 
incendio no fogar e outras contornas, ofrecer coñecementos básicos de Primeiros Auxilios). 

 

 

TARDE 

HORA PAZO DA CULTURA 

 

18:30 

PRESENTACIÓN DO CONTO “MOUCHO E CUQUIÑA” 

Autora: Paula Merlán --  Ilustrador: Antonio Seijas 

Conto dirixido a nenos/as de educación infantil e primeiros cursos de eduación primaria, 
baseado no programa de educación vial do Concello de Narón que se sustenta 
principalmente en temas transversais (medio ambente, sostenibilidade, coñecemento do 
entorno…) 

HORA PAZO DA CULTURA 

19:00 

REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO:  “2021 UNHA ODISEA NA TERRA” 

E unha comedia familiar de aventuras sobre os problemas causados pola contaminación 
ambiental, que pretende promover boas prácticas persoais e socias para o coñecemento e 
coidado do entorno natural e potenciar, de maneira transversal a educación nos valores 
que difunde o programa de educación viaria do Concello de Narón. 

*Recollida entradas de balde na taquilla do pazo da cultura en horario  

(10:30 – 14:00 horas e 18:00 a 20:30 horas) 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

HORA PRAZA DA GÁNDARA 

16:00 – 17:00 
PARKING DAY “VIVE A CORAL” 

Imparte: Miriam Fernández – Centro Comunitario Manuela Peréz Sequeiro 

17:30 – 20:00  

PARKING DAY “MESTURAS, PINTA Ó AIRE LIBRE” 

Impartido: Mª Carmen Sendón 

*Actividade de balde aberta a participación do público en xeral 

HORA PRAZA DA GALICIA 

17:00 – 20:00 PARQUE DE PREVENCIÓN – FUNDACIÓN MAPFRE 

Actividade educativa dirixida a nenos/as entre 3 e 12 anos, na que os escolares aprenden a 
evitalas conductas de risco, comprendendo que as  normas e sinais son as regras dun 
xogo real, o tráfico. 

CASA DE EVACUACIÒN  
 
É unha estructura inchable cunha superficie de 150 m2, o seu obxectivo e divulgar 
coñecementos de autoprotección á poboación en xeral, e de maneira moi especial a nenos 
(formar aos participantes no coñecemento das normas básicas de evacuación en caso de 
incendio no fogar e outras contornas, ofrecer coñecementos básicos de Primeiros Auxilios). 
 

 

 

MÉRCORES 25 DE MAIO, MAÑÁ 

HORA COLEXIOS DE NARÓN 

08:00 – 09:10 

ALMORZO NA RÚA 

Tódalas persoas que ese día acudan a traballar ou ó colexio camiñando ou en bicicleta 
poderán acceder a un posto montado nas inmediacións de tódolos colexios de Narón para 
tomar de balde un café, chocolate. 

HORA NARÓN 

08:00 – 14:00 

POLICÍA EN BICICLETA 

Esa mañá e como novidade unha dotación de dous policías locais de Narón patrullarán en 
bicicleta por distintos puntos do concello. 

HORA C/25 DE XULLO 

10:00 – 12:30 

PARKING DAY “BIBLIOTECA NA RÚA” 

Actividade onde se informará a cidadanía que se achegue o lugar sobre os servizos 
bibliotecarios municipais. 

HORA ESCOLAS INFANTÍS 

10:30 

CONTACONTOS “MOUCHO E CUQUIÑA” 

O padroado de cultura a través da súa escola de teatro participará como contacontos  do 
libro “Moucho e Cuquiña” en tódalas escolas infantís. 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

HORA PRAZA DA GÁLICIA 

10:00 – 13:00 

 

PARQUE DE PREVENCIÓN – FUNDACIÓN MAPFRE 

Actividade educativa dirixida a nenos/as entre 3 e 12 anos, na que os escolares aprenden a 
evitalas conductas de risco, comprendendo que as  normas e sinais son as regras dun xogo 
real, o tráfico. 

CASA DE EVACUACIÒN  
 
É unha estructura inchable cunha superficie de 150 m2, o seu obxectivo e divulgar 
coñecementos de autoprotección á poboación en xeral, e de maneira moi especial a nenos 
(formar aos participantes no coñecemento das normas básicas de evacuación en caso de 
incendio no fogar e outras contornas, ofrecer coñecementos básicos de Primeiros Auxilios). 

 

TARDE 

HORA POR DETERMINAR 

17:00 – 19:00 

 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 

Impartido: Equipo de Educación Vial – Equipo de Emerxencias de Narón 

Neste curso formarase os acompañantes de transporte escolar cando realicen tarefas 
como tal. No apartado práctico simularase posibles situacións que se poden dar ante un 
sinistro. 

HORA PRAZA DA GÁNDARA 

16:00 – 17:00 
PARKING DAY: “BORDADO Á MAN EN BASTIDOR” 

Imparte: Isabel, AVV Firxe de Fátima 

17:00 – 18:00 

PARKING DAY “BAILANDO NA RÚA” 

Imparte: Cristina Fuentes – Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiro 

*Actividade de balde aberta a participación do público en xeral 

18:00 – 19:00 PARKING DAY “CONTACONTOS: MOUCHO E CUQUIÑA” 

Imparte: Escuela de Teatro de Narón – Padroado de Cultura 

Dirixido a nenos e nenas de infantil e primeiros cursos de primaria. 

*Actividade de balde aberta a participación do público en xeral 

20:00 – 21:00 PARKING DAY “ZUMBA’NDO” 

Imparte: Diana Lata Nuñez – Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiro 

*Actividade de balde aberta a participación do público en xeral 

HORA PRAZA DA GALICIA 

17:00 – 20:00 PARQUE DE PREVENCIÓN – FUNDACIÓN MAPFRE 

Actividade educativa dirixida a nenos/as entre 3 e 12 anos, na que os escolares aprenden a 
evitalas conductas de risco, comprendendo que as  normas e sinais son as regras dun 
xogo real, o tráfico. 

 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

CASA DE EVACUACIÒN  
 
É unha estructura inchable cunha superficie de 150 m2, o seu obxectivo e divulgar 
coñecementos de autoprotección á poboación en xeral, e de maneira moi especial a nenos 
(formar aos participantes no coñecemento das normas básicas de evacuación en caso de 
incendio no fogar e outras contornas, ofrecer coñecementos básicos de Primeiros Auxilios). 

      

XOVES 26 DE MAIO, MAÑÁ 

HORA PISCINA MUNICIPAL 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

CHARLA “BENEFICIOS DA MATRONATACIÓN” 

Clase práctica en piscina para embarazadas 

*Actividad suxeita a inscrición na conserxaría da Piscina, no Centro de Saúde de 
Narón (matronas) ou oficina de Educación Vial no Concello de Narón. 

HORA C/25 DE XULLO 

10:00 – 12:00 

PARKING DAY “BIBLIOTECA NA RÚA” 

Actividade onde se informará a cidadanía que se achegue o lugar sobre os servizos 
bibliotecarios municipais. 

HORA ESCOLAS INFANTÍS 

10:30 CONTACONTOS “MOUCHO E CUQUIÑA” 

O padroado de cultura a través da súa escola de teatro participará como contacontos  do 
libro “Moucho e Cuquiña” en tódalas escolas infantís. 

 

TARDE 

HORA AUDITORIO MUNICIPAL 

16:30  -17:30 

 

 

17:30 – 18:30 

TALLER EMBARAZADAS: 

-“PORTEO DO BEBÉ” 

Impartido: Raquel García – Pilar Vidal personal de Ali Bebé 

-“SEGURIDADE NO AUTOMOBIL E SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL” 

Impartido: Alex Camacho, formador de Cybex España 

Trala charla se sorteará unha silla para o coche marca Cybex, unha ecografía en 4D, un 
fular portabebe marca Caboo 

*Actividade suxeita a inscrición 

HORA PRAZA DA GÁNDARA 

17:00 – 20:00 
PARKING DAY: “ENCONTRO DE PAILLEIRAS” 

Imparte: Urbana, Sociedade Cultural Areosa 

18:00 – 19:00 PARKING DAY “CONTACONTOS: MOUCHO E CUQUIÑA” 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Imparte: Escuela de Teatro de Narón – Padroado de Cultura 

Dirixido a nenos e nenas de infantil e primeiros cursos de primaria 

*Actividade de balde aberta a participación do público en xeral 

 

VENRES 27 DE MAIO, MAÑÁ 

HORA IX MARCHA CICLISTA ESCOLAR 

10:00 

11:30 

11:50 – 12:10 

12:15  

Saída de tódolos colexios 

Chegada a Paseo de Xubía 

Demostración clase zumba 

Saída do Paseo de Xubía hacia os colexios 

HORA ESCOLAS INFANTÍS 

10:30   CONTACONTOS “MOUCHO E CUQUIÑA” 

O padroado de cultura a través da súa escola de teatro participará como contacontos  do 
libro “Moucho e Cuquiña” en tódalas escolas infantís. 

 

TARDE 

HORA PARQUE DE FREIXEIRO 

17:00 – 20:00 

PARKING DAY: “XOGOS POPULARES” 

Actividade dirixida por Asociación Parque Freixeiro. 

Dirixido a nenos e nenas de tódalas idades, contarase con actividades tales como 
contacontos, globofexia, recreación combates medivais. 

*Actividade de balde aberta a participación do público en xeral 

 


