
 

Obradoiro para nenos e nenas de 4 a 9 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza: Concello de Betanzos   
 

 

                                                                               

 
 

Datas: do 3 ao 28 de agosto de 2009 
Lugar: Centro cultural San Francisco 

Inscrición: ata o 30 de xullo 

 
 

 

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN    N.º 

 

Nome e apelidos: __________________________________________ 

Data de nacemento:__________________, idade:_________________ 

DNI:____________________________________________________ 

Enderezo:________________________________________________ 

Localidade:_______________________________________________ 

Teléfono/s de contacto:______________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________________ 

 

Solicito asistir ao Obradoiro A arte de contar de dinamización e 

animación á lectura, na quenda: 

De luns e mércores, para nen@s de 4 a 6 anos  □ 

De martes e xoves, para nen@s de 7 a 9 anos  □ 

________________________________________________________ 

Autorización 

D./ D.ª___________________________________________________ 

con DNI n.º_______________________________________________ 

como pai/nai ou titor/a de ___________________________________ 

pola presente autorízoo/a a asistir ao obradoiro A arte de contar na  

quenda sinalada enriba. 

_______________, _____ de ___________ 2009   

      

           

 (sinatura)                                                                                                    

 

               



 

 

 

Obxectivos 

 
Desenvolver unha actividade pedagóxica de carácter 

convivencial e formativo-educativo de dinamización e 
animación á lectura. 

 
Promover a interacción entre os nenos e as nenas grazas a 

técnicas teatrais e os xogos de expresión corporal. 
 

Potenciar o uso da lingua galega entre os máis pequenos 
dun xeito cooperativo. 

 

Persoas destinatarias 
 
Nenas e nenos entre 4 e 9 anos, cumpridos ou por cumprir 

no 2009.  

 

Lugar, horario e datas 
 
O obradoiro realizarase no Centro Cultural San Francisco. 

 
Quenda de 4 a 6 anos: de 11:00 h a 12:30 h os luns e os 

mércores de agosto. 
 

Quenda de 7 a 9 anos de 11:00 h a 12:30 h os martes e os 
xoves de agosto. 

 
O obradoiro comezará o luns 3 de agosto e rematará o 

venres 28 de agosto. Non haberá actividade os días 18 e 25, 

e esta trasladarase aos venres 21 e 28. 
 

 

 

Inscrición e información 
 
As solicitudes de inscrición presentaranse no Servizo de 

Normalización Lingüística, no 2º andar da Casa do Concello, 
na praza da Constitución, en horario de 09:00 h a 14:00 h, ou 

ben no teléfono 981 770 100. 
 

O prazo de inscrición remata o 30 de xullo. 

 

Máis información no Servizo de Normalización Lingüística, 

no teléfono 981 770 100 ou en www.betanzos.net. 
 

Prazas 
 

Ofértanse 20 prazas para cada unha das quendas, que serán 

cubertas por rigorosa orde de inscrición. Terán prioridade os 
nenos e as nenas empadroadas en Betanzos. 

 
Requírese un mínimo de 10 participantes para 

desenvolver cada un dos obradoiros, no caso de non 

reunírense a súa realización pode estar suxeita a 
modificacións. 
 

Cota 
 

A cota de inscrición é de 13 euros, que serán aboados 

nas Oficinas Xerais do Concello de Betanzos antes de 

comezar o obradoiro e unha vez confirmada a praza. 
 

 

 

http://www.betanzos.net/

