


FINALIDADE
Ofertar á mocidade e infancia de Pontevedra un programa 
educativo e lúdico de actividades de tempo libre para as vacacións 
do verán, baseado en valores de igualdade, convivencia, respecto 
ao ambiente, coñecemento da propia cultura e de promoción da 
actividade física e o deporte.

A QUEN VAI DIRIXIDO?
Priorizaranse nenos e nenas, mozos e mozas do Concello de 
Pontevedra. No caso de non cubrirse as prazas poderán optar persoas 
doutros concellos e doutras idades a través da listaxe de agarda. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
A partir do 3 de xuño, inscrición e pre-inscrición on-line, presencial, 
telefónica ou por e-mail. Consulta as datas para cada actividade. 

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS
Nas actividades con pre-inscrición avisarase ás persoas admitidas 
para que formalicen a inscrición coa documentación necesaria. 
Poderanse consultar as listaxes de persoas admitidas así como 
listaxes de agarda presencialmente na Oficina de Xuventude. 

NOTAS IMPORTANTES
- Todas as actividades teñen un número de prazas reservadas para 
familias usuarias dos Servizos Sociais municipais.
- No caso dos 3 obradoiros “Lecer crítico e construtivo”, 
“Pontevedra polos 4 costados” e “Creamos con Stop Motion”  
cada neno ou nena só poderá solicitar 1 destes obradoiros.
- No caso da “Aula de Natureza” cada nena ou neno só poderá 
solicitar 1 das 3 quendas. 

DESCONTOS
As maioría das cotas de inscrición son gratuítas, pero algunhas 
están subvencionadas na súa maior parte e teñen unha cota moi 
reducida. Aínda así, sobre esas cotas establecerase o habitual 
sistema de descontos:  
20% desconto co Carné Xove
50% desconto a familias numerosas
50% desconto a partir da 2ª persoa da mesma unidade familiar
100% con derivación dos Servizos Sociais municipais
Os descontos son excluíntes entre si

MÁIS INFORMACIÓN  
http://www.xuventude.pontevedra.eu
Oficina Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, 
tel. 986 840 367 xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a 
venres de 9 a 14h.

ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS 
E NO MEDIO NATURAL

• OBRADOIRO “MÚSICA DE ANDAR POR CASA: INSTRUMENTOS 
HUMILDES DA MÚSICA TRADICIONAL” (todas as idades) ( sábado 4 xullo)
• VII TORNEO DE FÚTBOL 7 MASCULINO E FEMININO 
“PONTEVERÁN-CAFyD”  (14-30 anos) (4 e 5 xullo)
• ESTADÍA NO MEDIO NATURAL: AS FRAGAS DO EUME (18-35) (21-
23 agosto) 
• APADRIÑA JAM 6.0 (a partir dos 15 anos) (25 xullo)
• SAÍDA PARA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA (12-35 anos) ((7 
agosto)
• RUTAS EN KAIAK DE MAR (16-35 anos) (16 e 23 agosto)
• ORIENTACIÓN NOCTURNA NA ILLA DAS ESCULTURAS E ILLA DO 
COVO (a partir 8 anos) (29 agosto)

CAMPAMENTOS E ACTIVIDADES DE 
TEMPO LIBRE 

• 2 CAMPAMENTOS DE TEMPO LIBRE “SUSTINEA” NO PARQUE 
NATURAL DO XURÉS 
1ª quenda: 1-8 xullo  (13-15 anos)
2ª quenda: 9-16 xullo  (10-12 anos) 
• AULA DE NATUREZA E INTERPRETACIÓN (8-12 anos)  3 quendas: 
(1-14 xullo) (15-28 xullo) (29 xullo-11 agosto)
• OBRADOIRO DE LECER CRÍTICO-CONSTRUTIVO “Cando nas 
cidades chova chocolate”  (8-12 anos) 6-10 xullo
• OBRADOIRO “Pontevedra polos 4 costados: terra mar e aire” (8-12 
anos) 13 -17  xullo
• OBRADOIRO MUSICAL E ARTÍSTICO (12-15 anos) 20-24 xullo
• OBRADOIRO DE IGUALDADE: “Creamos un vídeo con Stop 
Motion” (8-12 anos) 27-31 xullo

OBRADOIROS 
FORMATIVOS

• CURSOS DE INICIACIÓN AO PIRAGÜISMO EN PONTE SAMPAIO (9-15 
anos)  (6-17 xullo) (20-31 xullo) (3-14 agosto)
• OBRADOIRO DE GRAFFITI “Do bosquexo á parede” (12-35) (6-10 xullo)
• OBRADOIRO DE HULA HOOP (12-35) (6-10 xullo)
• CURSO DE INICIACIÓN Á ESCALADA (14-35 anos) (29, 30 xullo e 1 agosto)
• CURSOS INFORMÁTICA (14-35 anos) martes, mércores e xoves (1º 
curso: 7-30 xullo) (2º curso 4-27 agosto)



CAMPAMENTOS 
E ACTIVIDADES DE 

TEMPO LIBRE

2 CAMPAMENTOS DE TEMPO LIBRE 
“SUSTINEA” NO PARQUE NATURAL DO XURÉS 

Trátase dunha oportunidade para descubrir, dun xeito lúdico o 
fascinante que é o mundo da natureza neste espazo natural. Xogos, 
dinámicas, excursións, actividades multiaventura, debates sobre os 
problemas e solucións do noso planeta... Realizaranse 2 quendas con 2 
grupos de idade diferentes.  O desprazamento á instalación realizarase 
en autobús dende Pontevedra. 
DATAS: 
1ª quenda: 1-8 xullo  IDADES: 13-15 anos (nacemento entre 2000-2002)
2ª quenda: 9-16 xullo  IDADES: 10-12 anos (nacemento entre 2003-2005)
LUGAR: complexo turístico de O Corgo situado no Parque Natural do 
Xurés e na Reserva da Biosfera Gerês-Xurés, en Mugueimes (Concello 
de Muíños, Ourense).
PRAZAS: 40 (20 por quenda)
COTA: 80 € (custo real da praza 316 €) 
PREINSCRICIÓN do 3 ao 12 de xuño on-line en www.xuventude.
pontevedra.eu (Programa Ponteverán) ou presencialmente na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.  
SORTEO público o 15 de xuño ás 12h. na Casa Azul. Sortearanse 16 
prazas por campamento xa que as 8 restantes corresponden a prazas 
reservadas para familias usuarias dos Servizos Sociais municipais. 
INSCRICIÓNS: do 16 ao 23 de xuño. 

AULA DE NATUREZA 
E INTERPRETACIÓN

Actividade organizada pola Oficina de Medio Ambiente Natural. 
Programa de actividades ambientais e lúdicas programadas para levar 
a cabo nos contornos naturais e monumentais do noso municipio. 
Nenos e nenas terán a oportunidade de participar de actividades na 
natureza que aumentarán os seus coñecementos sobre o bosque, o 
mar, o río e a Historia da cidade. 
IDADES: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007)
DATAS: escoller 1 das 3 quendas: (1-14 xullo) (15-28 xullo) (29 
xullo-11 agosto)
HORARIO: de 9,30 a 14h.
LUGAR: Pazo da Cultura
PRAZAS: 20 por quenda 
COTA ÚNICA: 10€
PREINSCRICIÓN do 8 ao 19 de xuño on-line en www.xuventude.
pontevedra.eu (Programa Ponteverán)  ou presencialmente na Oficina 
Municipal de Medio Ambiente Natural,  r/Churruchaos, 2, 1º, tel. 986 
100 185 ext. 7584/83 e mail: medionatural@pontevedra.eu  en horario de 
luns a venres de 9 a 14h.  

OBRADOIRO DE LECER CRÍTICO-CONSTRUTIVO 
“Cando nas cidades chova chocolate”

Obradoiro inspirado no libro “A cidade dos nenos” de Tonucci, 
onde a través de actividades creativas, experimentais e divertidas 
realizaremos unha reflexión crítica sobre a cidade e a ocupación 
do territorio: onde e como vivimos, como e quen constrúe, como era 

Pontevedra antes de ser vila, como sería o noso espazo ideal, como 
nos relacionamos...
IDADES: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007)
DATAS: 6-10 xullo
HORARIO: de 9,30-13,30h.
LUGAR: Pazo da Cultura e cidade
PRAZAS: 20
COTA: Gratuíta (custo real da praza 150€ )
PREINSCRICIÓN do 15 ao 25 de xuño on-line en www.xuventude.
pontevedra.eu (Programa Ponteverán)  ou presencialmente na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h. 

OBRADOIRO “Pontevedra polos 4 costados: 
terra mar e aire”

Percorreremos a cidade dun xeito diferente, divertido e atractivo. 
Visitaremos algúns dos edificios máis emblemáticos e a zona vella para 
descubrir elementos patrimoniais que soen pasar desapercibidos. 
Camiñaremos polas marxes do río Gafos e remaremos  debaixo 
dalgunhas das pontes do Lérez para desembarcar na praia fluvial.
IDADES: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007)
DATAS: 13 -17  xullo
HORARIO: de 9,30-13,30h.
LUGAR: Pazo da Cultura e Illa das Esculturas
PRAZAS: 20
COTA: Gratuíta (custo real da praza 90€ )
PREINSCRICIÓN do 15 ao 25 de xuño on-line en www.xuventude.
pontevedra.eu (Programa Ponteverán)  ou presencialmente na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.  

OBRADOIRO MUSICAL 
E ARTÍSTICO

Obradoiro de temática musical e artística que pretende o achegamento 
con curiosidade e diversión ás artes en xeral, e á música en particular.
IDADES: 12-15 anos (nacemento entre 2000-2003)
DATAS:  20-24 xullo
HORARIO: de 10 a 14h.
LUGAR: Local de Música 
PRAZAS: 20
COTA: Gratuíta (custo real da praza 110€)
PREINSCRICIÓN do 15 ao 25 de xuño on-line en www.xuventude.
pontevedra.eu (Programa Ponteverán)  ou presencialmente na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h. 

OBRADOIRO DE IGUALDADE: “Creamos un 
vídeo con Stop Motion”

O Stop-motion é a técnica a través da cal se realizan os debuxos 
animados, consiste en unir imaxes estáticas e montar un vídeo. Crearán 
o seu propio vídeo tendo como fío condutor a igualdade entre nenas e 
nenos.  Escribirán un guión, escollerán os materiais, escearios para a 
acción dentro da cidade e coordinarán os diferentes papeis (dirección, 
creación artística, guionista, ...  O último día exporemos o resultado das 
nosas creacións. 
IDADES: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007)
DATAS: 27-31 xullo
HORARIO: de 9,30-13,30h.
LUGAR: Pazo da Cultura e outros espazos da cidade
PRAZAS: 20
COTA: Gratuíta (custo real da praza 95€ )
PREINSCRICIÓN do 15 ao 25 de xuño on-line en www.xuventude.
pontevedra.eu (Programa Ponteverán)  ou presencialmente na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.  



ACTIVIDADES 
CULTURAIS, 

DEPORTIVAS E NO 
MEDIO NATURAL

OBRADOIRO “Música de andar por casa: 
instrumentos humildes da música tradicional”

Existe unha grande riqueza instrumental dentro do folclore galego. 
Moitos destes instrumentos son autóctonos, outros foron introducidos 
co devir dos tempos e a moitos non se lles podería chamar propiamente 
instrumentos musicais, pois son ferramentas de traballo ou utensilios 
de cociña que foron empregados como percusión para acompañar o 
canto.  Este obradoiro estará impartido pola Asociación Os Chichisos. 
IDADES: todas as idades. Actividade para toda a familia.
DATAS:  sábado 4 xullo
HORARIO: 11-13h.
LUGAR: Local de Música 
PRAZAS: ilimitado
COTA: gratuíta
PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 3 de xullo
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.
  

VII TORNEO DE FÚTBOL 7 MASCULINO E 
FEMININO “PONTEVERÁN-CAFyD” 

Torneo de fútbol 7 coordinado polo Club de Ciencias da Actividade 
Física e do Deporte (CAFyD)   
IDADES: entre 14 e 30 anos. Estableceranse grupos por categorías: 
- 4 Cadete masculino  (14-15 anos)
- 8 Xuvenil masculino (16-18 anos)
- 8 Sénior masculino (maiores de 18 anos)
- 4 Categoría agrupada feminina (a partir dos 14 anos)
DATAS: 4 e 5 xullo
HORARIO: sábado de 10-14h. e de 16-20h. e o domingo de 10-14h. 
LUGAR: Campos de herba sintética da Xunqueira 
PRAZAS: máximo 24 equipos
COTA: 30 € por equipo (custo real 80 €)
PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 2 de xullo por rigorosa orde de chegada 
ou ata cubrir prazas
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.

ESTADÍA NO MEDIO NATURAL: 
AS FRAGAS DO EUME

Excursión ao parque natural das Fragas do Eume. Comezaremos coa 
visita ao casco histórico de Betanzos e parque do Pasatempo para logo 
aloxarmos no albergue de Ecoturismo Alvarella onde terá lugar unha 
charla de bioconstrución e outras actividades. O sábado visitaremos 
as Fragas do Eume (Mosteiro de Caaveiro e Centro Interpretación) para 
logo gozar na ría de Pontedeume cunha ruta en piragua, percorrendo 
a marisma para observar aves. Pola noite terá lugar un obradoiro de 
astronomía. O domingo visitaremos a Torre dos Andrade e Vilamaior, 
para rematar coa visita ao casco histórico de Pontedeume e ao río 
Chelo en Betanzos, para logo regresar a Pontevedra. 
IDADES: 18-35 anos
DATAS: 21-23 agosto 
PRAZAS: 20
COTA: 25€ (custo real 140€). Inclúe desprazamento en bus, aloxamento 
en pensión completa e material das actividades.  
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 

Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.  

APADRIÑA 
JAM 6.0

6ª edición do “Apadriña Jam” que nesta entrega inclúe: basket 3x3, 
skate, graffiti... Contaremos cunha nova mini rampa de skate. 
IDADES: para participar nos torneos requírese ser maior de 15 anos
DATAS:  25 xullo 
LUGAR: pistas deportivas de Campolongo
COLABORA: Instituto Municipal dos Deportes
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN:  páxina de facebook “apadrina jam”  ou 
no mail  jam.apadrina@gmail.com 

SAÍDA PARA OBSERVACIÓN 
ASTRONÓMICA 

Da man da Agrupación Astronómica Rías Baixas realizaremos 
orientación, localización de obxectos de interese e  observación 
de meteoros das Perseidas, ademais dun marabilloso Saturno que 
estará moi visible nestas datas. Unha observación con telescopios e 
prismáticos  nun lugar próximo ao que nos trasladaremos en autobús. 
IDADES: 12-35 anos (menores de idade teñen que ir acompañados 
por algún adulto)
DATA:  7 agosto
HORARIO: 22,15 – 01,30h. (saída bus 21,30h).
PRAZAS: 55
COTA: gratuíta
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.

RUTAS EN KAIAK DE MAR 

Percorridos recreativos en kaiak de mar guiados por monitorado do 
Club de Piragüismo Vilaboa. 2 rutas de diferente nivel:
• 1ª Ruta de nivel II : ría de Aldán: ruta que require coñecementos e 
experiencia previa. É necesario saber remar e ter certo nivel físico 
para a resistencia.  
• 2ª Ruta de nivel INICIACIÓN: ría de Vigo: río Verduxo e ruta ata a Illa 
de San Simón con parada.
IDADES: 16-35 anos
DATAS:  16 agosto: Ría de Aldán. 23 agosto: Ría de Vigo
HORARIO: todo o día. Será necesario o desprazamento do grupo en bus.
PRAZAS: 15 por ruta 
COTA: 10€ (custo real da praza 50€). Inclúe material da actividade e 
desprazamento.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.

ORIENTACIÓN NOCTURNA NA ILLA DAS 
ESCULTURAS E ILLA DO COVO 

Consiste nunha primeira parte teórica de  aula onde daremos os 
coñecementos básicos de material e seguridade, para logo saír á Illa das 
Esculturas e á Illa do Covo onde poremos en práctica todo o aprendido. 
IDADES: a partir de 8 anos (menores de idade acompañados por algún adulto)
DATA: 29 agosto 
HORARIO: 21-01h.   
LUGAR: Illa das Esculturas e Illa do Covo
PRAZAS: 100 máximo
COTA: gratuíto
IMPARTE: Montañeiros Pontevedra - A Roelo
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.



CURSOS DE INICIACIÓN AO PIRAGÜISMO 
EN PONTE SAMPAIO

Cursos impartidos polo Club Río Verduxo de Piragüismo, cos que se pretende 
que nenos/as e mozos/as coñezan unha actividade deportiva e recreativa 
coa que poder ocupar o seu tempo de lecer. O programa de cada curso 
inclúe actividades de preparación física, exercicios de técnica elemental, 
xogos, natación, nocións teóricas, coñecemento das medidas de seguridade.
IDADES: 9-15 anos
REQUISITO: saber nadar
DATAS: de luns a venres (incluído festivos)
1º)  6-17 xullo
2º)  20-31 xullo
3º)  3-14 agosto
HORARIO:  de luns a venres de 12 a 13,30h. 
LUGAR: praia da Xunqueira en Ponte Sampaio.
PRAZAS: 12 por curso
COTA: 10 € (custo real da praza 60 €)  Inclúe material da actividade pero o 
desprazamento corre pola conta dx participante.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño no Club de Piragüismo Río 
Verduxo - Praia da Xunqueira s/n – Ponte Sampaio (Pontevedra). Tel. 669 455 451

OBRADOIRO DE GRAFFITI 
“Do bosquexo á parede”

O fenómeno do chamado Graffiti HipHop xa ten case medio século de vida e 
debido á falta de espazos legais onde desenvolver a súa práctica, a sociedade 
en xeral segue ollando para el como un acto vandálico e non como un medio 
de expresión artística. A través desta actividade lúdica trataremos de amosar 
“a boa práctica do Graffiti”, coñecendo a súa historia, as diferentes técnicas, 
trucos e materiais, fomentando a creatividade e imaxinación  para rematar coa 
realización dun mural colectivo nun ambiente lúdico grazas á colaboración 
dunha Comunidade de Veciños do Barrio de Campolongo. 
IDADES: 12-35 anos
DATAS: 6-10 xullo
HORARIO: 3 días 10-11,30h., 4º día 10-14 e 16-20h e 5º día 10-14h. 
LUGAR: Casa Azul e un muro cedido por unha Comunidade de Veciños 
de Campolongo
PRAZAS: 12
COTA: 15€ (custo real da praza 150€). Inclúe material da actividade.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.  

OBRADOIRO DE HULA HOOP

Se non cres que podes divertirte mentres fas exercicio físico de 
mantemento e tonificación, ademais de traballar a  psicomotricidade 
e de reducir a retención de líquidos. Se non che gusta bailar porque o 
free style non é o teu; se non che gusta deixarte levar e subir o estado 
de ánimo ata o ceo, entón, esta actividade non é para ti. 
En hula_hoop / huladance aprenderemos a mover o aro en diferentes 
partes do corpo, proporcionar a técnica adecuada do movemento e a 
xirar ao ritmo da música. O único inconveniente é que é aditivo. 
IDADES: 12-35 anos. 2 grupos de idade (12-16)e (17-35)
DATAS: 6-10 xullo
HORARIO: 12-13,30h. 
LUGAR: Pazo da Cultura e Illa das Esculturas
PRAZAS: 16 (8+8)
COTA: 10€ (custo real por praza 45€)

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.  

CURSO DE INICIACIÓN Á ESCALADA 

Actividade organizada co Club de Montañeiros de Pontevedra. Os dous 
primeiros días desenvolverase no rochódromo onde se impartirán os 
coñecementos básicos sobre material (arnés, cordas, mosquetóns, etc) e 
seguridade (nós, cadea de seguridade, etc), así como a teoría e práctica das 
diferentes técnicas deportivas para progresar escalando. O día de escola en 
rocha, porase en práctica todo o aprendido pero no medio natural da rocha. 
IDADES: 14-35 anos (cumpridos)
DATAS: 29 e 30 xullo, 1 agosto 
HORARIO: de 19 a 22,15h as dúas primeiras xornadas e de 17 a 22h. o último día
LUGAR: 1º e 2º día: rochódromo municipal (Pavillón Multiusos da 
Xunqueira), 3º día: zona de escalada ao aire libre, por determinar
PRAZAS: 12 
COTA: 10€ (custo real da praza 97€). Inclúe material da actividade.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: Oficina Municipal de Xuventude de 
Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 xuventude@pontevedra.
eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.  

CURSOS DE INFORMÁTICA

- Internet: navegación, buscas, correo, chat, blog´s, redes sociais, 
seguridade e descargas 
- Presentacións de documentos, fotos e vídeos
IDADES: 14-35 anos
HORARIO:  de 11,30 a 13h.
DATAS: martes, mércores e xoves: 1º curso: do 7 ao 30 xullo.  2º curso: 
do 4 ao 27 agosto
LUGAR: aula de informática da Casa Azul
PRAZAS: 18 por curso 
COTA: gratuíta
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: a partir do 3 de xuño na Oficina 
Municipal de Xuventude de Pontevedra. r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840367 
xuventude@pontevedra.eu  en horario de luns a venres de 9 a 14h.

OBRADOIROS
FORMATIVOS 




