
Inscricións:

Dende o 10 de outubro de 8.00 a 14.00 h e ata 
esgotar as prazas no Pazo da Cultura.

Procedemento para matricular os/as nenos/as 
nos talleres do Minipazo Club

Día de comezo do prazo de inscrición, 
especificamente, o luns 10 de outubro desde as 
08.00 h poderanse recoller no vestíbulo do Pazo da 
Cultura as follas de inscrición dispoñibles para cada 
un dos talleres ata un máximo de catro por persoa, 
para que sexan cubertas en calquera das cadeiras con 
escritorio de pa instaladas no propio vestíbulo para 
ese efecto.

Cada folla estará previamente numerada e se irá 
entregando ao/á interesado/a por rigoroso orde de 
chegada do/a mesmo/a, para que sexa cuberta 
no acto* e se dirixa, de seguido, ás oficinas do 
Pazo da Cultura para entregala. O persoal do Pazo 
devolveralle o resgardo correspondente.

Esgotado o cupo de matrículas previstas para cada 
obradoiro, os/as seguintes inscritos/as pasarán a 
integrar a respectiva lista de agarda.

A partir do martes 11 de outubro as follas de 
inscrición, numeradas previamente, serán facilitadas 
nas oficinas do Pazo da Cultura no horario indicado, 
manténdose o resto do procedemento como se 
indicou.

* todas aquelas inscricións que non sexan 
entregadas no momento en que tivesen sido 
recollidas perderán automaticamente a orde 
asignada na propia folla, debendo o/a interesado/a 
iniciar un novo proceso de inscrición.

Teléfono de información: 

986 833 061
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Talleres de Animación á Lectura a cargo de  

Pavís Pavós
Unha actividade do Concello de Pontevedra 
para nenos e nenas a partir de 4 anos

Taller 1: a partir de 4 anos
Sábados de 12.00 a 13.30 h
Comezo: 22 de outubro

Duración:
22 sesións de outubro de 2016 ata abril de 2017

Cota de inscrición: 
40 € en total polas 22 sesións nun único pagamento

A hora 
do conto

Talleres de Expresión Dramática, Plástica e Musical 
a cargo de  

Migallas Teatro
Unha actividade do Concello de Pontevedra 
para nenos e nenas de 4 a 16 anos

Taller 1: de 8 a 12 anos
Luns de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 17 de outubro

Taller 2: de 8 a 12 anos
Luns de 18.30 a 20.00 h
Comezo: 17 de outubro

Taller 3: de  8 a 12 anos
Martes de 18.00 a 19.30 h
Comezo: 18 de outubro

Taller 4: de 4 a 7 anos
Mércores de 18.00 a 19.30 h
Comezo: 19 de outubro

Taller 5: de 4 a 7 anos
Xoves de 17.30 a 19.00 h
Comezo: 20 de outubro

Taller 6: de 13 a 16 anos
Venres de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 21 de outubro

Duración:
22 sesións de outubro de 2016 ata maio de 2017

Cota de inscrición: 
40 € en total polas 22 sesións nun único pagamento

Á procura 
do tesouro

Talleres de Expresión Musical a cargo de 

Rocklab Team
Gonzalo Maceira, Alejandro Gayoso e Violeta Mosquera

Unha actividade do Concello de Pontevedra 
para nenos e nenas de primaria

TALLER 1
O compositor máis pequeno do mundo 
de 4 a 5 anos
Luns de 16.00 a 17.00 h
Comezo: 24 de outubro

TALLER 2
O ruido na xungla 
de 4 a 5 anos
Xoves de 16.00 a 17.00 h
Comezo: 27 de outubro

TALLER 3
Sons de mar e deserto 
de 6 a 8 anos 
Luns de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 24 de outubro

TALLER 4
Pasea polo lado salvaxe
de 8 a 10 anos
Xoves de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 27 de outubro

TALLER 5
Gupo e banda de RockLab
Só para o alumnado a partir de 10 anos que xa estivo 
en RockLab na edición 2015/2016
Luns e xoves de 18.30 a 20.00 h
Comezo: 24 de outubro

Duración:
25 sesións (talleres 1, 2, 3 e 4) e 55 sesións (taller 5) desde 
outubro de 2016 ata maio de 2017

Cota de inscrición: 
40 € en total polas 25 sesións para os talleres 1, 2, 3 e 4
nun único pagamento

80 € en total polas 55 sesións para o taller 5 
en dous pagamentos
(40 € ao inicio do primeiro cuadrimestre, 
40 € ao inicio do segundo cuadrimestre)

RockLab

Talleres de Arte e Cultura Visual a cargo de  

Itziar Ezquieta
Unha actividade do Concello de Pontevedra 
para nenos e nenas  de 4 a 13 anos

Taller 1: de 4 a 7 anos
Sábados de 10.30 a 12.00 h
Comezo: 22 de outubro

Taller 2: de 8 a 13 anos
Sábados de 12.15 a 13.45 h
Comezo: 22 de outubro

Duración:
30 sesións de outubro de 2016 ata xuño de 2017

Cota de inscrición: 
80 € en total polas 30 sesións en dous pagamentos
(40 € ao inicio do primeiro cuadrimestre, 
40 € ao inicio do segundo cuadrimestre)

Experimenta

Talleres de Ciencia e Tecnoloxía a cargo de  

Ceo Aberto
Unha actividade do Concello de Pontevedra 
para nenos e nenas de 8 a 12 anos

Taller 1: de 11 a 12 anos
Sábados de 10.00 a 11.30 h
Comezo: 22 de outubro

Taller 2: de 8 a 10 anos
Sábados de 12.00 a 13.30 h
Comezo: 22 de outubro

Duración:
22 sesións de outubro de 2016 ata abril de 2017

Cota de inscrición: 
80 € en total polas 22 sesións en dous pagamentos
(40 € ao inicio do primeiro cuadrimestre,
40 € ao inicio do segundo cuadrimestre)

Tecnoloxía 
Creativa


