
( de 15  a 30 anos)
DÍAS: luns e mércores, de 10.00 a 12.00 horas
DURACIÓN: 8 semanas ( 32 horas)
PREZO: 20€/curso completo
Queres ser un/unha “cosplayer”?.Pois este é o teu taller.Ti pós as 
teas e os fios e nós poñemos a profe e ao longo de 8 semanas 
poderás aprender a confeccionar os traxes e accesorios para 
convertirte no personaxe dos teus soños

( para alumnado de secundaria)
DÍAS: martes e xoves, de 10.00 a 14.00 horas ( no mes de agosto)
DURACIÓN:5 semanas (40 horas)
PREZO: 35€/ curso completo
Por mor do Covid 19 abandonouse o ritmo de estudos e con este 
taller preténdese reforzar e afianzar as materias do curso escolar 
de cara a setembro.

(de 6 anos en diante)
Vilariño  : 28 e 29 de xullo  
Praza Romay Besada- Samieira:  4 e 5 de agosto
Praza da Granxa (Campelo) : 11 e 12 de agosto
Praza de Chousa ( Combarro): 18 e 19 de agosto
Talleres de  manualidades variadas coa tónica común de 
aproveitar ao máximo materias reciclados e darlles unha segunda 
oportunidade: pulseiras, imáns, botes con volvoretas, 
lapiceiros…….
Tódolos talleres se desenvolverán no horario de 11.00 a 13.00 
horas 

18 de setembro (venres)
Na “Casa Rosada” de 19.30 a 21.30 da tarde, con actuacións.…. 
sorteos e moita diversión, todo aliñado cunha saborosa merenda. 
A música correrá a cargo do DJ Javissolla. Para nen@s a partir 
dos 6 anos. Colabora: Deputacion de Pontevedra ( Pontegal).

(de 12 anos  en diante)
HORARIO:  mércores  e venres de 11.00 a 13.00 h.  
DURACIÓN: 8 semanas ( 24 horas) 
LUGAR: Casa Guardeses( Finca Besada)  
PREZO: 50€/ curso completo
Iniciación no mundo do retoque dixital de imaxes e co emprego 
das ferramentas informáticas axeitadas,retocalas para mellorar a 
súa calidade ou adaptalas a outros formatos: gimp, imaxes 360º , 
imáxenes e redes sociais,filtros, efectos…..

(a partires dos 12 anos)
HORARIO:  martes de 11.00  a 12.00  h. 
COMENZO: ao cubrirem as prazas 
DURACIÓN: 8 semanas (8 clases) 
LUGAR: finca  ou salón do Centro Social,”Casa Rosada” 
PREZO: 20€/curso completo
Coa base da música electrónica, o baile consiste en rápidos 
movementos de talóns que alternan coa posición na punta dos 
dedos dos pés, cos que se consigue crear dinámicas coreografías 
cargadas de enerxía e entusiasmo.  É super divertido¡

(público familiar)
DÍAS: 22 de xullo, 5 de agosto e 19 de agosto
HORARIO:  mércores de  17.00 A 19.00 horas  
DURACIÓN:  3 sesións 
LUGAR:  finca do Centro Social, “Casa Rosada”
PREZO: 5€/sesión
Saca a túa bicicleta esquecida ou oxidada ou mesmo pon a punto 
esa outra ca que te moves a cotío.Facer arranxos e mantementos 
básicos, coñecendo os seus puntos clave.Aprender a reparar 
pinchazos e reventóns de rodas, engrasar..

HORARIO:  xoves de 10.00 a 12.30
DURACIÓN: 8 semanas (24 horas)
PREZO: 10€/ curso completo
Taller de manualidades diversas no que se utilizarán recursos 
económicos e mesmo materiais reciclables, dirixido a  
profesionais  relacionad@s co mundo educativo: monitorado en 
tempo libre, mestres, educador@s, animador@s socioculturais, 
traballador@s de residencias e centros de día….

O horario de apertura do centro no verán 
é de 8.00 a  14.30h. 
As actividades comenzarán unha vez que se forme
o grupo mínimo e sempre que as circunstancias 
sanitarias  o permitan.


