Programa Samaín 2017
17.30 a 18.30
17.30 a 20.00
18.00 a 20.00
20.00 a 21.15

Obradoiro de pócemas e beberaxes
Maquillaxe de medo
Pasadizo do terror
Animación de rúa
a cargo de TROULA: zancudos tragalumes,
demos, meigas, malabaristas, música e
percusionistas. PERSOAXES DA
ESCURIDADE
A partir das 19.00 Tren asador de CASTAÑAS
-DEGUSTACIÓN DE BALDE!
CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL

NOITE DO SAMAÍN
Sábado 4 de novembro en Talorío

Prazo de presentación das postais: ata o 18 de decembro
na OMIX.
Acto de entrega de premios e animación:
Venres 22 de decembro ás 19,30 h
Exposición: desde o 22 ata o 29 de decembro de 2017
Lugar: Multiusos, Arcade
QUEDADA! para ver unha peli
o xoves 28 de decembro ás 19.30 h, no Multiusos Arcade

Título: Nerve, un xogo sin regras
Xénero: Aventuras, Policíaco, Thriller.
Ano: 2016.
Duración: 92 min.
Nacionalidade: USA.
Calificación: NRM 16 anos
Sinopsis: cando Vee comeza a
concursar en Nerve, un xogo
anónimo de retos que se retransmite en liña, descobre que o
xogo sabe cousas dela. Téntaa cos premios que máis desexa e
consegue ser a moza de Ian, o seu mozo ideal. Ao principio
todo é xenial: os fans de Vee e Ian anímanos mentres eles
superan retos máis e máis arriscados. Pero todo da un xiro
inesperado cando o que comezan a xogarse é a súa propia
vida. Ata onde será Vee capaz de chegar?
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APRENDE A APRENDER: OBRADOIRO DE TÉCNICAS DE
ESTUDO (6 h)
Contidos: análise individual da forma de estudar, onde e
como estudar, revisión de obxectivos individuais de estudo e os
fallos que cometo, motivación e aplicación de técnicas
efectivas, aprender a aprender, o traballo en grupo, como
sacarlle partido ás diferentes intelixencias múltiples, técnicas
de relaxación e autocontrol ante as tensións provocadas polos
exames. A importancia das actitudes.
Metodoloxía: exercizos prácticos, dinámicas de grupo, xogos
de rol,...
Grupos:
PRIMARIA : 5º e 6º primaria
xoves 9,16,23,30 de novembro de 17.00 a 18.30 h
SECUNDARIA: 1º e 2º ESO
xoves 9,16,23,30 de novembro de 18.30 a 20.00 h
Custe: 3€ empadroados/as; 6 € non empadroados/as.
Prazo de inscrición: ata 7 de novembro na OMIX ou ata cubrir
prazas (máximo 10/grupo)
CURSO PREPARATORIO PARA A OBTENCIÓN DA ESO
Contidos:. traballaremos os contidos que se integran no
programa de educación de persoas adultas coa finalidade de
prestar un apoio ás persoas interesadas en presentarse aos
exames das probas libres para a ESO.
Destinatarios/as: a partir de 18 anos
Datas: desde xaneiro a xuño
Horarios: luns e xoves de 18,30 a 20,30 h
Cota: 30 € empadroado/as // 60 € non empadroados/as.
Pódese pagar fraccionado:
1º COTA: XANEIRO_FEBREIRO _ MARZO ...... 15 €/30€
2º COTA: ABRIL – MAIO_XUÑO .................... 15 €/30€
Exames: 1º convocatoria xuño; 2ª convocatoria setembro
Lugar: Multiusos, Arcade.
Inscricións abertas ata 25 de xaneiro de 2018 ou ata cubrir
prazas.INICIO 29 DE XANEIRO
CURSO PARA A OBTENCIÓN DO CARNÉ DE
MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS (3,5h)
Contidos: persoa manipuladora de alimentos, conservación
dos alimentos, como realizar a manipulación hixiénica, as
enfermidades de orixe alimentaria, o lavado e desinfección de
utensilios, de pendencias e locais onde prepáranse ou serven
alimentos, etc.
Destinatarios/as: maiores de 16 anos
Horario: pendente (de mañá ou de tarde)
Data de realización: venres 24 de novembro
Matrícula: 12 € empadroados/as; 18 € non empadroados/as.
Prazo de inscrición: ata 20 de novembro.

SOUTONEWS:
inmersión lingüística en inglés
● Obxectivos: adquirir competencias lingüísticas en inglés
dun xeito práctico e divertido, usando vocabulario propio de
contextos diarios para falar con maior fluidez e mellorar a
pronunciación e a axilidade.
● Contidos: é un programa de inmersión lingüística en
inglés no que os/as participantes elaborarán o seu propio
magazine xuvenil, encargándose de crear diferentes
seccións: cultura, economía, deportes, sociedade,
sucesos,… Guiados por unha profesora de nivel nativo,
idearán as novas, redactarán os contidos para logo coa
axuda da televisión local, a finais de cada mes, gravar as
seccións
cos
diálogos
subtitulados
en
galego.
Incorporaremos actividades didácticas que axudarán a
desenvolver as habilidades en inglés así como a
desenvolver a axilidade mental: competición de deletreo
(spelling), obradoiro de cancións,etc.
● Grupos:
○ Grupo 1: de 12 a 15 anos: Venres de 16:00 a 17:30
○ Grupo 2: de 16 a 25 anos: Venres de 17:30 a 19:00
● Custe: 10 €/mes empadroados/as; 30 €/mes non
empadroados/as.
● Forma de pago: consultar na OMIX
● Prazas: 12/grupo
● Prazo de inscrición: atacubrir prazas
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BAILES LATINOS
●
●
●
●
●

●
●
●

Destinatarios: maiores de 12 anos
Datas e horario: martes de 21 a 22 h
Custe trimestre: 15 € empadroados/as; 30 € non
empadroados/as.
Lugar: Local Baixo da Praza de Abastos, Arcade.
Forma de pago: realizarase entre o día 1 e 5 do
primeiro mes de cada trimestre mediante ingreso
bancario. Tamén se pode ingresar o importe total da
actividade. Consultar números de conta do Concello
na OMIX.
Prazas: 18/grupo. Comezamos en outubro
Lugar: Local Baixo da Praza de Abastos, Arcade.
Inscricións: ata cubrir prazas.

DANZA DO VENTRE
● Destinatarios: maiores de 14 anos
● Datas e horario: xoves de 21 a 22 h
● Custe: 15 € empadroados/as trimestre; 30 € non
empadroados/as trimestre.
● Lugar: Local Baixo da Praza de Abastos, Arcade.
● Forma de pago: realizarase entre o día 1 e 5 do primeiro
mes de cada trimestre mediante ingreso bancario. Tamén
se pode ingresar o importe total da actividade. Consultar
números de conta do Concello na OMIX.
● Prazas: 18/grupo. Comezamos o en outubro
● Inscricións: ata cubrir prazas.

GUITARRA ESPAÑOLA
● Contidos: clases de guitarra española.
Composición propia de cancións partindo da guitarra,
estruturando os acordes e os ritmos en función das partes
do tema (intros ,estrofas, estribillos, pontes...etc).
Elaboración de letras e melodías vocais que leven e
sintonicen coa mensaxe/historia que queremos contar.
● Destinatarios/as: a partir de 7 anos
● Grupos:
○ Grupo iniciación
○ Grupo intermedio
○ Grupo medio/avanzado
● Custe:
1h/semana:
empadroados-as menores de 35 anos 12 €/ mes e
empadroados-as maiores de 35 anos 15€/ mes.
Non empadroados –as 30 €/ mes.
● Forma de pago: consultar na OMIX
● Prazas: 10/grupo. Outubro a maio
● Lugar: Multiusos, Arcade.
● Inscricións: ata cubrir prazas

/3

Boletín Informativo Xuvenil 

BIX - Boletín Informativo Xuvenil / 4o Trimestre 2017 - Outubro - Novembro - Decembro

ESCOLA DE DEBUXO E PINTURA
● Contidos: iniciación á creatividade e debuxo e pintura.
Clases organizadas por itinerarios
● Destinatarios/as: para participar non se esixe nivel previo
nin formación básica, xa que damos a posibilidade de
iniciarse desde a base ou de avanzar e experimentar.
● Itinerario 1: ESPERTANDO A CREATIVIDADE
○ Idades: 4 a 7 anos
○ Horarios: venres de 16:00 A 17:00 h
○ Profesorado: Concepción Peleteiro Pedraza
○
Itinerario 2: INFANTIL debuxo e pintura
○ Idades: 8 a 11 anos
○ Horario: venres de 17:00 a 18:30 h
○ Profesora: Concepción Peleteiro Pedraza

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO
● Destinatarios/as: nenos/as e mozos/as de 4 a 17 anos
● Grupo infantil: 4 a 8 anos; sábados de 12:00 a 13:30 h.
● Grupo xuvenil 1: 9 a 12 anos; venres de 20:00 a 21:30 h
● Grupo xuvenil 2: 13 a 17 anos; venres de 21:30 a 23:00 h
● Pago: 12 €/bimestral empadroados/as; 24€ bimestral non
empadroados/as. A actividade comeza en outubro e remata
en xuño. Ten preferencia o alumnado do curso anterior.
● Forma de pago:mediante ingreso bancario que se realizará
entre o día 1 e 5 do primeiro mes de cada bimestre. Tamén
se pode ingresar o importe total da actividade. Consultar
números de conta do Concello na OMIX.
● Prazas: 20/grupo.
● Inscricións: ata cubrir prazas.

Itinerario 3: XUVENIL debuxo e pintura
○ Idades: 12 a 18 anos
○ Horario: venres de 18:30 a 20:30 h
○ Profesora: Concepción Peleteiro Pedraza
Itinerario 4: ADULTO debuxo e pintura
○ Idades: a partir de 18 anos todas as idades
○ Horario: venres de 18:30 a 20:30 h
○ Profesor: Fabián Piñeiro Portela.
● Custe: A actividade comeza en outubro e remata en maio.
Ten preferencia o alumnado do curso anterior.
EMPADROADOS/AS menores de 35 anos:
outubro/novembro 15 €
decembro/xaneiro 15 €
febreiro/marzo 15 €
abril/maio 15 €
EMPADROADOS/AS maiores de 35 anos:
outubro/novembro 25 €
decembro/xaneiro 25 €
febreiro/marzo 25 €
abril/maio 25 €
............................................
NON EMPADROADOS/AS:
outubro/novembro 36 €
decembro/xaneiro 36 €
febreiro/marzo 36 €
abril/maio 36 €
● Forma de pago: mediante ingreso bancario que se
realizará entre o día 1 e 5 do primeiro mes de cada
bimestre. Tamén se pode ingresar o importe total da
actividade. Consultar números de conta do Concello na
OMIX.
● Prazas: 12/grupo
● Lugar: Multiusos, Arcade.
● Inscricións: ata cubrir prazas.
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