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C I RE CL UA SL O
D

ARTES

Cotas mensuais
Apertura de matrícula, o 9 de setembro*
Comezo das clases e actividades, o 1 de outubro
* Será necesario un número mínimo de inscritos para realizar as actividades

20,60  / mes

20,60  / mes

10,30  / mes

Toda a programación estará suxeita á evolución da
pandemia, e ás directrices das autoridades sanitarias

TANGO LIBER

teatro

PILATES

Fotografía
LECTURA

EXPOSICIÓNS GALAS BENÉFICAS

LECER Á CARTA

música TALLERES ioga

FESTIVAL JAZZ

FEIRA
DE ABRIL

ARTE

zumba

DEFENSA
PERSONAL

FESTAS

FILARMÓNICA

SÁBADOS
DE BAILE

CURSOS TEMÁTICOS

ADULTOS

OUTUBRO
NOVEMBRO
DECEMBRO

XANEIRO
FEBREIRO
MARZO

ABRIL
MAIO
XUÑO

GRAVADO

CESTERÍA

TALLA EN
MADEIRA

Este taller supón unha
toma de contacto coas técnicas do gravado, dende as
máis tradicionais, ata as máis
innovadoras.
Traballaremos a talla
sobre linóleo, o gravado á
punta seca, o carvado de
sellos, as técnicas aditivas, o
monotipo….Con cada unha
delas aprenderemos o manexo das diferentes ferramentas
e materiais, obtendo unha
matriz e a súa estampación.

Taller de cestería tradicional contemporánea, a
través do cal descubrimos e
aprendemos as técnicas de
entrelazado de bras vexetais exibles.

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

CURSOS TEMÁTICOS EN FAMILIA
NOVEMBRO

TALLER DE MAXIA

Aprende a facer xogos e
incribles trucos de maxia das mans dos
máis recoñecidos magos da cidade.

FEBREIRO

ROBOTS PLAY. Taller de montaxe de Escornabots
Atréveste a crear o teu primeiro robot?
Neste taller, ensinarémosche a
construílo a través dun proxecto de robot
educativo aberto, para iniciar aos
nenos no campo da robótica e a
programación. Escornabot pode executar
secuencias de movementos que son
programadas polo usuario mediante a
pulsación das teclas do robot ou
introducindo comandos nun dispositivo
móbil con conexión bluetooth.

MAIO

ARTESANÍA EN COIRO
Realizaremos pezas de pel coas
técnicas decorativas e especícas desta
disciplina, valorándose a capacidade
creativa ,o proceso imaxinativo e a
destreza manual dos nenos.

A Ocioteca do Círculo das 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, así como unha alta autoestima e
responsabilidade.
A sala combina xogos de estimulación
sensorial e cognitiva e de psicomotricidade con
actividades musicais, lectura e creación artística.
DO 1 DE OUTUBRO* AO 31 DE XULLO

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

* A data de apertura estará suxeita
ás directrices das autoridades sanitarias

Sábados: DO 1 DE OUTUBRO AO 15 DE XUÑO
De 12:00 a 14:00 h.
De 17:30 a 20:30 h.
FESTIVOS PECHADO

OUTRAS ACTIVIDADES
CAMPAMENTOS
URBANOS

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

ALTERNATÍVATE
Programa de ocio alternativo, dirixido a nenas e nenos maiores de sete anos.

BAILE
MODERNO

CLUB DE
LECTURA

ROBÓTICA

CHIKIOCIO

2020/2021

quilling

tazas personalizadas

25 e 26 de SETEMBRO

30 e 31 de OUTUBRO

Técnica de filigrana de papel, para a
creación de deseños decorativos.

Decora a túa
cunca dunha
forma moi
orixinal.

chikichef

adornos navideños

27 e 28 de NOVEMBRO

28 e 29 de DECEMBRO

Receitas de cociña e repostaría creativa.

Crea adornos cheos de
cores e texturas.

viaxeiros aventureiros

diseña a túa camiseta

29 e 30 de XANEIRO

26 e 27 de FEBREIRO

Aventurámonos nun emocionante
percorrido por diferentes culturas,
achegándonos
aos costumes,
gastronomía
e cultura que as
definen.

Taller de decoración téxtil creativa

tarxetas pop-up

cintiﬁc@s por un día

26 e 27 de MARZO

23 e 24 de ABRIL

Aprendemos técnicas para dar tridimensión
á imaxe e construír tarxetas depregables.

Ciencia divertida e interactiva, a través
de experimentos que espertan a
curiosidade dos nenos.

que arte!
28 e 29 de MAIO

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

PILATES

LUNS
XIMNASIA

MARTES

XIMNASIA
IOGA

PILATES
TALLER MEMORIA

MÉRCORES

PILATES

XIMNASIA

XOVES

IOGA

XIMNASIA

PINTURA

PILATES

FOTOGRAFÍA
DANZA CREATIVA*
TANGO

COSTURA*

BILLAR

IOGA

VENRES

CALENDARIO SEMANAL ACTIVIDADES
11.00-12.00
12.00-13.00
PINTURA

PILATES
CLUB LECTURA
IOGA
PINTURA

17.00-18.00

PILATES
PINTURA

COSTURA*

PILATES

IOGA
PINTURA

PILATES
PINTURA
IOGA
PINTURA

MÚSICA: GUITARRA
PILATES
PINTURA

COSTURA*
PILATES

PILATES
TEATRO*

SEVILLANAS

PILATES
PINTURA

TALLER ESCRITURA

BRIDGE*

LATINOS
PILATES
HIPOPRESIVOS

FRANÇAIS:
NOUS PARLONS

SPEAK & COFFE

MUS
CORAL*

IOGA
ZUMBA

MINDFULNESS
AUTODEFENSA
ZUMBA

PILATES
PINTURA

CLUB LECTURA

18.00-19.00
19.00-20.00

19.30
20.00-21.00

21.00-22.00
22.00-23.00

ADULTOS

SÁBADO

* Duración 90 min

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

CALENDARIO SEMANAL ACTIVIDADES
LUNS

PINTURA

SÁBADO

NEN@S

PINTURA
ROBÓTICA (6+)

COSTURA (8+)

CHIKI BEETHOVEN
(4+)

ZUMBA KIDS
(6+)

PINTURA

CHIKI DANZA (4+)

11.00-12.00

DIVERIDIOMAS
(5-6)
PINTURA

MÚSICA:
GUITARRA (7+)

CLUB LECTURA (7+)*

BAILE MODERNO (7+)

PINTURA
ROBÓTICA (6+)

XADREZ (4+)

16.00-17.00

DIVERIDIOMAS
(3-4)

PINTURA

12.00-13.00

17.00-18.00

DIVERIDIOMAS
(6-7)

XADREZ (6+)

18.00-19.00

DIVERIDIOMAS
(8+)

13.00-14.00

19.00-20.00

* Un día ao mes

