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Apertura de matrícula, o 10 de setembro, 
nas oficinas do Círculo en horario de tarde*

* Será necesario un número mínimo de inscritos para realizar as actividades

20,20
20,20

10,10

Comezo das clases e actividades, 1 de outubro



MÚSICA EN VIVO E ESPECTÁCULOS

VENRES DE CÍRCULO
Os primeiros venres de cada mes, o salón de 

Columnas será o escenario para un amplo abano 
de espectáculos. Monólogos, maxia, concertos 
de rock, blues, pop, acústicos e outras propostas 
de lecer. Os primeiros venres de mes, a partir das 
23.30 horas, tes unha cita no Círculo. 

Os afeccionados e amantes dos bailes de 
salón teñen unha cita a noite dos sábados, a 
partir das 23.30 horas. Anímate a gozar da 
música en directo e a bailar na pista do salón 
de Columnas a ritmo de bolero, pasodobre, 
cumbia, tango, merengue... Os sábados a 
pista é túa!

FESTAS
Anonovo, Reis, Entroido, Feira de Abril, 

Arde Lucus, San Froilán, Baile de Outono - 
Anos 20... Unha ampla oferta de festas 
temáticas no salón Regio, coas que poderás 
gozar de ceas, música en directo e 
espectáculos. 

Como complemento á oferta lúdica, só 
para as noites con actuación dos Venres de 
Círculo e sábados de Baile, goza dunha cea 
privada no comedor da zona nova con 
vistas á muralla. Toda unha experiencia 
gastronómica nun espazo único.

COMPLETA AS 
 TÚAS VELADAS

SÁBADOS DE BAILE



NOVIDADES

TEATRO 

Nova proposta de actividade semanal, que nace co obxectivo 
de recuperar a Compañía de Teatro Círculo das Artes. 

FOTOGRAFÍA

Actividade de fotografía artística e técnica, tanto de iniciación 
como de perfeccionamento, que prestará especial importancia 
á parte práctica. 

MÚSICA

A música incorpórase á programación semanal de actividades, 
nas modalidades de coral  ou instrumento. Nesta última proposta 
poderase elixir entre guitarra, violín, clarinete e saxofón. 

ROBÓTICA

Esta innovadora actividade ten como obxectivo desenvolver habilidades 
e competencias, a partir da tecnoloxía, creando proxectos 
científico-técnicos apoiados pola creatividade e a imaxinación.    

TALLER DE COSTURA

Nesta actividade poderás aprender corte, costura e patronaxe ademais de 
confeccionar e arranxar a túa propia ropa, ou facer os teus deseños 
únicos para Entroido, Arde Lucus ou a Festa dos Anos 20.  

CULTURBAN

Taller de arte urbana creativa, que fomentará a arte alternativa e 
responsable, vinculada á sociedade, como unha nova forma de 
expresión artística, máis aló da pintura. 



O obxectivo fundamental 
deste taller é o achegamento 
ao mundo do gravado, mes-
turando técnicas clásicas 
(gravado ao augaforte, xilo-
grafía, litografía, serigrafía, 
etc.) Abordaremos a práctica 
das técnicas mixtas de gra-
vado, así como o monotipo, 
que se atopa a cabalo entre o 
gravado e a pintura.

Curso dirixido a todas as 
persoas interesadas en 
aprender a tallar a madeira, e 
achegarse ás regras de 
proporción e tridimensionali-
dade, ós materiais, e ás 
ferramentas. O obxectivo 
será ademais o de dotar aos 
alumnos de coñecementos 
teóricos como a estética, o 
equilibrio, a noción de espa-
zo, o volume e a forma, que 
require unha peza de arte.

Introdución ao mundo da 
escultura, coa finalidade de 
aprender a facer moldes, 
comprensión dos volumes, 
coñecemento dos materiais 
e  as  súas  cua l idades . 
Partindo do debuxo,  desen-
volveremos plantas e alzados 
das pezas, e abordaranse os 
coñecementos bás icos 
relativos ao proceso creativo, 
ás técnicas, ós materiais e ás 
fer ramentas do ámbi to 
escultórico. 

GRAVADO
TALLA DE 
MADEIRA ESCULTURA

FEBREIRO ABRILNOVEMBRO

DE ARTES PLÁSTICAS



A Ocioteca do Círculo de las Artes ten como 
obxectivo a concesión dun respiro familiar para os 
pais e nais, ademais de crear un espazo que 
favoreza a autonomía persoal, a integración social 
entre os menores, unha alta autoestima e 
responsabilidade. 

A sala combina xogos de estimulación 
sensorial e cognitiva e de psicomotrocidade con 
actividades musicais, lectura ou relaxación.

De luns a venres
De 17:00 a 20:30 h.

Sábados:
De 12:00 a 14:00 h.
De 17:30 a 20:30 h.

FESTIVOS PECHADO

DO 3 DE SETEMBRO AO 31 DE XULLO 



 
NOVIDADE

Programa de ocio alternativo, dirixido a nenas e 
nenos de 10 a 15 anos, para as tardes dos venres. 
Escolle a túa actividade favorita entre as propostas 
de robótica, club de lectura, hip-hop ou cultURBAN. 

CAMPAMENTOS 
URBANOS 

ALTERNATÍVATE

OUTRAS ACTIVIDADES

CULTURBAN

HIP
HOPROBÓTICA

ALTERNATÍVATE

CIRCULARTECIRCULARTE
Campamentos urbanos para nen@s de 4 a 13 anos 
durante as vacacións de Nadal, Semana Santa e 
verán. Grupos reducidos con actividades 
adaptadas ás idades dos participantes.



2018 2019/
CHIKIOCIO

decoart
28 e 29 de SETEMBRO

Elementos decorativos 
a partir de material 
reciclado

científicos por un día
26 e 27 de OUTUBRO

Experimentos con materiais cotiáns

chikitectos
23 e 24 de NOVEMBRO

Taller de arquitectura e 
elaboración de maquetas

agasallos
27 e 28 de DECEMBRO

Elaboración de 
creacións artesanais



música, mestre!
25 e 26 de XANEIRO

Recreación de instrumentos 
musicais

chikichef
29 e 30 de MARZO

Receitas de cociña e repostaría creativa

taller de monicreques
26 e 27 de ABRIL

Elaboración de monicreques 
en goma espuma

que arte!
24 e 25 de MARZO

Estimular e mellorar a capacidade creativa 
VENRES: 
de 17.00 a 18.30
e de 19.00 a 20:30

SÁBADO: 
de 10.30 a 12:00
e de 12:30 a 14:00

peliqueiriños
22 e 23 de FEBREIRO

Creación e confeción 
de disfrace tradicional 
do entroido



 MÚSICA: ata 5 anos - Especialización: dende 8 anos
CLUB DE LECTURA: a partir de 7 anos.

JUST DANCE: a partir de 6 anos.
HIP HOP: a partir de 7 anos.

COSTURA

XADREZ

PINTURA PINTURA CULTURBAN

DIVERIDIOMAS17.30-18.30

PINTURA MÚSICA PINTURA
ROBÓTICA
PINTURA

DIVERIDIOMAS18.30-19.30
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PILATES

PINTURA

MÚSICA (violín) 

PILATES PILATES
PILATES

TALLER MEMORIA
XIMNASIA

XIMNASIA

IOGA
PILATES

XIMNASIA

TALLER MEMORIA

IOGA

PILATES IOGA

PINTURA
MÚSICA
(saxofón)

PILATES
PILATES

PINTURA

MÚSICA (guitarra) 

PILATES

CLUB LECTURA
MÚSICA

(clarinete)

IOGA

CLUB LECTURA

MUS

CORAL

IOGA

PINTURA

SPEAKCOFFE

IOGA

CLUB LECTURA

IOGA

PINTURA

COSTURA

ZUMBA
PILATES

PINTURA

FOTOGRAFÍA (I)

PILATES

BRIDGE

TEATRO

PILATES

PINTURA

FOTOGRAFÍA (II)

COSTURA

ZUMBA

PILATES
PILATES PILATES TANGO

SEVILLANAS ZUMBA

LATINOS




