
 CASA DA XUVENTUDE - IUVENTA  
 R/ Xesús Bal y Gay 10  
 Tlf. 982 297 444  
 Horario de luns a venres:  
 Mañás: de 10:00 a 14:00 h. / Tardes: de 16:30 a 21:30 h.

 OMIX  
 Centro de Convivencia Uxío Novoneyra  
 3ª planta. R/ Quiroga Ballesteros s/n  
 Tlf. 982 297 269 
 
 Máis información:  
 Concellería de Xuventude  
 Tlf. 982 297 496 
 R/ Quiroga Ballesteros, s/n 

facebook.com/xuventudelugo 
facebook.com/lugoturismo 
inventa.lugo@gmail.com 
xuventude@concellodelugo.org 
www.lugo.gal

MOITASACTIVIDADESMÁIS...
Biblioteca, sala de estudo, internet, xogos 
de mesa, x-box kinect, wii, playstation, 
salas de reunión...

Horario: luns a sábado de 10.00 a 14.00 h. 
e de 16.30 a 21.30 h.

> Punto deBook-crossing, punto de 
intercambio de libros.
> Sala de exposicións, se tes alma de 
artista, aquí podes amosar o teu traballo, 
cedémosche o espazo e publicitamos a 
túa exposición.
> O teu espazo, salas abertas ás 
actividades, reunións... de todas as 
asociacións xuvenís e grupos informais de 
mozas e mozos de Lugo.
> Buzón de suxestións, axúdanos a preparar 
a programación do próximo trimestre.

NORMASDEPARTICIPACIÓN
Para tramitar a inscrición nestes cursos 
deberán seguirse as seguintes normas:
-  Será obrigatorio estar censada/o, ou 

no seu defecto estudar ou traballar na 
cidade de Lugo, sendo necesario nestes 
dous últimos casos presentar documento 
que o acredite, tendo preferencia as/os 
censadas/os na cidade.

-  Os cursos están destinados a rapazas/es 
de idades entre os 14 e os 35 anos.

-  As inscricións realizaranse na Casa 
da Xuventude e para a matrícula 
é necesario presentar a seguinte 
documentación:

• Fotocopia do DNI. 
 •  No caso de non estar censada/o en 
Lugo é necesario presentar a matrícula 
do centro de ensinanza ou documento 
que acredite estar traballando dentro 
do Concello de Lugo.

- As prazas cubriranse por sorteo.
-  Para que comecen os cursos será 

necesario contar cun mínimo de alumnas/
os que corresponda coa mitade das prazas 
ofertadas e que se deberán manter ó 
longo de todo o curso; en caso contrario a 
actividade será suspendida.

-  A organización proporcionará o 
material básico para a realización dos 
obradoiros, sendo necesario que as/
os alumnas/os aporten tamén algún 
material para a realización dos talleres: 
candeas, fío de trapo...

-  As matrículas ingresaranse no número 
de conta facilitado polo Concello, antes 
do comezo do curso. O recibo terá que 
entregarse na Casa da Xuventude nos 
períodos indicados pola organización. As 
matrículas só se farán efectivas unha vez 
que se comunique a admisión no curso. 
Unha vez realizado o ingreso, non será 
reintegrado baixo ningunha condición.

-  A participación neste curso implica a 
aceptación íntegra destas bases.

-  A organización poderá introducir, se o 
cree necesario, as modificacións que 
estime convenientes para o mellor 
funcionamiento dos cursos. 

ACTIVIDADES 
PARAMOZAS 
EMOZOS 
SETEMBROADECEMBRO2016



CASADAS 
LINguASDA 
RúAESTRADA 
DAgRANxA
Enderezo: Rúa Estrada 
da Granxa, 31  
27002 Lugo
Info: 982 807 838,  
na web www.lugo.gal  
ou no blog:
casadaslinguasconcello 
delugo.blogspot.com

Matrícula 
Prazo:  
do 7/09 ao 15/09 
Método: matrícula de 
forma presencial

CASADAS 
LINguAS 
MARíABALTEIRA
Enderezo: Rúa Angelo 
Colocci, 19 
27003 Lugo
Info: 982 297 458,  
na web www.lugo.gal  
ou no blog: 
casadaslinguasconcello 
delugo.blogspot.com

 Matrícula 
Prazo:  
do 7/09 ao 15/09 
Método: matrícula de 
forma presencial

ASESORíAS 
xuVENíSNO 
CENTRODE 
CONVIVENCIA 
uxíONOVONEyRA 

AVOgADO
Luns e mércores,  
De 19:30 a 21:00 h

PSICÓLOgA
Martes e venres  
De 18:00 a 20:00 h

PREPARACIÓN 
DOFIRST
Martes e xoves, de 11:30 
a 13:00 h
Do 18/10 ao 15/12
22,50 horas
Número de prazas: 15
Idade máxima: 35 anos

PREPARACIÓN 
FIRSTINTENSIVO
Sábados, de 10:30 
a 13:30 h
Do 22/10 ao 17/12
27 horas
Número de prazas: 15
Idade máxima: 35 anos

PILATES
Xoves, de 20:00 a 21:00 h
Do 20/10 ao 15/12
Número de prazas: 25
Idade máxima: 35 anos

ZuMBA
Luns, de 20:00 a 21:00 h
Do 17/10 ao 12/12
Número de prazas: 25
Idade máxima: 35 anos

IOgA
Mércores, de 20:30 a 
21:30 h
Do 19/10 ao 14/12
Numero de prazas: 25
Idade máxima: 35 anos

APRENDENDOA  
COMPRAREA 
COCIñAR
Luns, de 19:30 a 21:30 h
Do 17/10 ao 7/11
Numero de prazas: 10

SOBREMESAS 
SENCuLPA
Luns, de 19:30 a 21:30 h
Do 14/11 ao 5/12
Numero de prazas: 10

COCIñAPARA 
SINgLES
Venres, de 19:30 a 21:30 h
Do 21/12 ao 11/11
Numero de prazas: 10

PINTuRAENTEA
Xoves, de 20:00 a 21:30 h
Do 20/10 ao 10/11
6 horas

MACRAMé
Xoves, de 20:00 a 21:30 h
Do 17/11 ao 15/12
6 horas

CuRSODE 
ROBÓTICA 
EIMPRESIÓN3D
Do 19 o 30 de setembro
Horario: 17:00 á 20:00 h
Lugar: Casa da Xuventude
Inscrición: ata as 14:00 h 
do 16/09 ata as 21:30 h.

ESPAZOMAKER /
NÓSMAKERS
Sábados, 10:30 á 13:30 h
Tes unha idea que queiras 
construír? Queres ser 
creadora/or dos teus propios 
proxectos tecnolóxicos ou 
artísticos? Espazo Maker 
é un espazo onde terás á 
túa disposición ferramentas 
tecnolóxicas e unha 
impresora 3D para que poidas 
construír e desenvolver 
a túa creatividade 
con asesoramento e 
en total liberdade

CuRSODE 
HORTOuRBANO
Achégate ao entorno 
natural cultivando verdura 
de temporada para levar á 
túa casa
Ata o 15/09
30 horas 
(10 teóricas e 20 prácticas)
Numero de prazas: 10 
Idade máxima: 35 anos

ACTIVIDADES+xTI
TENISDEMESA
Venres pola tarde
PARKOuR / 
MuLTIDEPORTE
Elixe actividade os sábados 
dende as 11:00 h ás 14:00 
e de 16:30 a 20:30 h

VENRESDEOCIO 
NOCASTIñEIRO 
LAMASDEPRADO
Idades: a partir de 12 anos. 
Talleres, multideporte, break 
dance ...
Dende o 14/10 ata o 9/12 
De 16.30 a 18.30 horas 

CuRSODE 
TéCNICASE 
HABILIDADESEN 
COMuNICACIÓN*
Mocidade de 16-35 anos
Do 19/09 ao 29/09  
ambos incluídos  
De 18:00-21:00h
30 horas
Número de prazas: 15
Lugar inscrición:  
Casa da Xuventude
Prazo a partir día 12/09

CuRSOBÁSICO 
DEINICIACIÓN 
ÓDESEñODE 
PÁxINASWEB*
Mocidade de 16-35 anos
Do 19/09 ao 30/09  
ambos incluídos  
De 16:30-21:30h 
60 horas
Número de prazas: 12
Lugar inscrición:  
Casa da Xuventude
Prazo a partir do día 12/09

* No caso de máis solicitudes 
que prazas farase un sorteo 
público o día antes do inicio 
de cada unha das actividades 
na Casa da Xuventude


