
Inscricións:
A matrícula realizarase exclusivamente por 
email desde as 00:01 do día 8 de otubro ata 
as 23:59 do día 9 de outubro.

Procedemento para matricular os/as nenos/as 
nos Obradoiros do Pazo

1. Descarga o formulario de inscrición en 
www.pazodacultura.org

2. Cubre tantos formularios como actividades 
nas que esteas interesado/a. Un formulario por 
actividade e participante.

3. Envía os formularios de inscrición cubertos, 
en correos separados (un por cada alumno/a e 
actividade) ao enderezo 
coordinacion@pazodacultura.org desde as 
00:01 h do día 8 de otubro ata as 23:59 h do día 9 de 
outubro. Terás as mesmas oportunidades de obter 
as túas prazas independentemente da hora na que 
envíes os teus emails, sempre que os envíes dentro 
do prazo establecido.

4. O día 10 de outubro publicaranse as listaxes 
provisionais de admitidos/as. Naqueles cursos 
nos que haxa máis demanda que prazas, farase 
un sorteo público que terá lugar o xoves 11 de 
outubro. Neste sorteo terán prioridade os/as 
alumnos/as que estivesen matriculados en anos 
anteriores en cada curso.

5. Se quedasen prazas libres nalgunha actividade, 
poderás inscribirte a partir do día 11 de outubro 
xestionando a túa matrícula directamente cos 
monitores de cada un dos cursos e ata que se 
cubran todas as prazas.

Prégase máxima rigorosidade nas idades 
recomendadas. As crianzas deberán ter cumpridos os 
anos mínimos de admisión entre o 1 de xaneiro e o 
31 de decembro de 2018

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 de 4 a 12 anos

Taller 1: a partir de 4 anos
Sábados de 12.00 a 13.30 h
Comezo: 20 de outubro

Duración:
De outubro de 2018 ata maio de 2019

Cota de inscrición: 
50 € en total 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 17 anos

Taller 1: de 8 a 12 anos
Luns de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 15 de outubro
Prazas: 15

Taller 2: de 8 a 12 anos
Luns de 18.30 a 20.00 h
Comezo: 15 de outubro
Prazas: 20

Taller 3: de  8 a 12 anos
Martes de 18.00 a 19.30 h
Comezo: 16 de outubro
Prazas: 20

Taller 4: de 4 a 7 anos
Mércores de 18.00 a 19.30 h
Comezo: 17 de outubro
Prazas: 45

Taller 5: de 4 a 7 anos
Xoves de 17.30 a 19.00 h
Comezo: 18 de outubro
Prazas: 45

Taller 6: de 13 a 14 anos
Venres de 18.30 a 20.00 h
Comezo: 19 de outubro
Prazas: 15

Taller 7: de 15 a 17 anos
Venres de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 19 de outubro
Prazas: 15

Duración:
22 sesións de outubro de 2018 ata maio de 2019

Cota de inscrición: 
50 € en total polas 22 sesións nun único pagamento

Á procura 
do tesouro

Talleres de Expresión Musical a cargo de 

Rocklab Team
Gonzalo Maceira, Violeta Mosquera, Alejandro Gayoso, Laura García e Iago Marta

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

TALLER A
A REVOLTA DOS BECHOS!
de 4 a 5 anos
Luns de 16.00 a 17.00 h
Comezo: 15 de outubro | Prazas: 20

TALLER B
ESTE É O FIN! 
de 5 a 6 anos
Xoves de 16.00 a 17.00 h
Comezo: 18 de outubro | Prazas: 20

TALLER C
A MÁQUINA CONTRA O HOME 
de 6 a 7 anos 
Luns de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 15 de outubro | Prazas: 20

TALLER D
CONTOS E CANTOS ESCUROS
de 8 a 10 anos
Xoves de 17.00 a 18.30 h
Comezo: 18 de outubro | Prazas: 20

TALLER E
2 BANDAS 2 CONTOS
de 9 a 11 anos
Luns de 18.30 a 20.00 h
Comezo: 15 de outubro | Prazas: 14

TALLER F
A BANDA DO ROCKLAB: The Rebel SoundSystem
de 11 a 14 anos (Alumnos/as que xa tiveron unha  
experiencia musical previa)
Xoves de 18.30 a 20.00 h
Comezo: 18 de outubro | Prazas: 10

Duración:
De outubro de 2018 ata maio de 2019

Cota de inscrición: 
100 € en total en dous pagamentos
(50 € ao inicio do primeiro cuadrimestre, 
50 € ao inicio do segundo cuadrimestre)

RockLab

Esta programación pode sufrir cambios por necesidades 
organizativas tanto na fase de inscricións como ao longo 
da duración das actividades. Infórmate dos posibles 
cambios en www.pazodacultura.org ou directamente 
cos monitores das actividades.

(!)


