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Para nenos/as de 
4 a 16 anos

Para adultos/as a 
partir dos 17 anos

Curso 2022

LUGAR DE MATRICULACIÓN: Departamento de Deportes (Edificio Multiusos, 2º andar).

PRAZO DE MATRICULACIÓN: Aberto dende o xoves 27 de xaneiro

HORARIOS: De luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 h

QUE DEBES TRAER PARA MATRICULARTE: DNI do/a alumno/a

PREZO DA MATRÍCULA: 42€ para maiores de 17 anos, e 28€ para menores de 4 a 16 
anos (prezos que cubrirán todo o curso: dende o 7 de febreiro ata o 30 de xuño).

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA E NORMAS:
Seguindo os seguintes dous pasos:
— Bloqueo de praza 24 horas: acudirás á oficina de matrículas co DNI do/a 

alumno/a, para recoller unha folla de matrícula e unha taxa bancaria. Indicarás 
en que escola desexas inscribirte. 

— Adxudicación da praza: terás 24 horas para entregar a taxa pagada e a folla
de matrícula cumprimentada na mesma oficina. 

NÚMERO MÍNIMO: Cada modalidade e escola terá un número mínimo de 
alumnos/as para que o grupo saia adiante e poida realizarse. De non chegar a ese 
número mínimo, e quedar descuberto ese grupo ou modalidade, comunicaráselle 
ao matriculado/a para que decida unha destas dúas opcións: 1) traspasar a súa 
matrícula a outro grupo ou modalidade, sempre que exista praza libre 2) anular a 
súa matrícula tramitando a devolución.

DEVOLUCIÓN DA TAXA: 
Exclusivamente por estes dous motivos:
— A escola na que te matriculaches non chaga ao número mínimo de alumnos/as 

e non desexas reubicarte noutra.
— Informe ou xustificante médico de non poder realizar actividade física.
PRAZO: do 21 ao 25 de febreiro de 2022.

PROTOCOLO COVID
— Utilizarase máscara obrigatoriamente e tentarase manter a distancia de 

seguridade.
— En caso da presenza dalgún síntoma coma tos, febre, cansancio... non se asistirá 

a clase.
— En caso de resultado positivo en proba Covid comunicarase esta situación de 

inmediato ao monitor/a.

COMEZO DAS CLASES: Luns 7 de febreiro.

FINALIZACIÓN: Xoves 30 de xuño.

ZUMBA
LUGAR: Pavillón IES Lauro Ollmo

HORARIO: 
— Martes e xoves de 17:15 a 18:15 h

BALLET
LUGAR: Pavillón Colexio Otero Pedraio

HORARIO: 
Martes e xoves de 17:30 a 18:30 h

XIMNASIA RÍTMICA
LUGAR: Pavillón Colexio Otero Pedraio

HORARIO: 
— Iniciación: martes e xoves de 18:30 a 19:30 h
— Perfeccionamento: martes e xoves de 19:30 

a 20:30 h



BAILE DE SALÓN
LUGAR: Pavillón IES Lauro Olmo

HORARIO: 
— Martes e xoves de 19:30 a 20:30 h (Iniciación).
— Martes e xoves de 20:30 a 21:30 h (Perfeccionamento).
Dirixido a tódolos públicos e idades. Destinado a realizar 
actividade cardiovascular, ideal para manterse en forma 
(sistema cardiovascular e músculo esquelético), aprender a 
relaxarse, superar estrés e ansiedade e estados de ánimo 
máis decaídos.

XIMNASIA AERÓBICA MIXTA
LUGAR: Pavillón Vello

HORARIO: 
— Luns e mércores de 20:30 a 21:30 h: (Nivel suave e moderado). 
Dirixida a tódolos públicos. Alterna un pouco de baile, circuítos 
incluíndo pesas, exercicios de tonificación, patróns de 
movemento aeróbicos, combinación de pasos e cardio. 

PILATES
LUGAR: Casa da Xuventude, aula 3º andar

HORARIO: 
— Martes e xoves de 12:15 a 13:15 h: (Nivel medio/alto). Dirixido a 
usuarios de calquera idade, con ou sen patoloxías. Actividade 
física que combina diferentes modalidades como ioga, 
stretching e ximnasia, buscando a mellora do chan pélvico, 
respiración, aliñación da columna, relaxar e mellorar a postura 
corporal a través de Mat pilates e pilates implementos.
— Luns e mércores de 18:00 a 19:00 h.
— Luns e mércores de 19:00 a 20:00 h.
— Martes e xoves de 19:30 a 20:30 h.
— Martes e xoves de 21:30 a 22:30 h.
 (Os catro grupos con nivel medio) Aberto a tódolos 
usuarios/as. Destinado á mellora do corpo e da mente. 
Buscarase a mellora da elasticidade, flexibilidade, mobilidade 
articular, desentumecemento, mellora dos sistemas 
óseo-nervioso-circulatorio-muscular, traballo de respiracións 
e meditacións para relaxar tensións musculares e emocionais.

TAI-CHI
LUGAR: Casa da Xuventude, aula 3º andar

HORARIO: 
— Martes e xoves de 9:30 a 10:30 h
— Martes e xoves de 15:30 a 16:30 h
(Nivel moderado) Os dous grupos dirixidos a tódolos públicos. 
Técnica milenaria de orixe oriental. Axudará a eliminar tensións e 
reducir o estrés, aportando saúde e vitalidade.
Indicado para prevención da osteoporoses, mellora da 
elasticidade dos músculos e tendóns, para persoas con 
hipertensión arterial, persoas con depresión ou ansiedade, dores 
cervicais, fibromialxia.

ADESTRAMENTO FUNCIONAL
LUGAR: Pavillón Vello

HORARIO: 
— Martes e xoves de 20:30 a 21:30 h: (Nivel medio/alto). Enfocada 
para aquel público adaptado ou capacitado para superar unha 
hora de adestramento alto, que teña as facultades para poder 
facer sentadillas, flexións, grandes movementos e que a demais 
poida acompañalo coa velocidade. 

IOGA
LUGAR: Casa da Xuventude, aula 3º andar

HORARIO: 
— Luns e mércores de 20:00 a 21:00 h.
— Martes e xoves de 20:30 a 21:30 h. 
(Os dous grupos con nivel de iniciación: intensidade baixa e 
moderada) Obxectivo principal acadar un bo estado físico e 
mental. Desenvolveranse capacidades físicas básicas (forza, 
resistencia, flexibilidade), e capacidades complementarias 
(coordinación e equilibrio). Mellorarase a postura axudando 
deste xeito ás dores de espalda, e tentando aliviar a dor crónica. 
Fortalecerase o chan pélvico. Mellorarase a capacidade 
cardio-pulmonar, a presión arterial e a frecuencia cardíaca. 
Axudará a conciliar mellor o sono, relaxarse, reducir os niveis de 
estrés e ansiedade, aumentar o poder de concentración e 
atención, gañando autoestima e seguridade.

ZUMBA
HORARIO (PAVILLÓN VELLO): 
— Luns e mércores de 10:30 a 11:30 h.

HORARIO (PAVILLÓN IES LAURO OLMO): 
— Martes e xoves de 16:00 a 17:00 h
— Luns e mércores de 18:00 a 19:00 h
— Luns e mércores de 19:00 a 20:00 h
— Luns e mércores de 20:30 a 21:30 h
Dirixida a tódolos públicos. Bailar é unha forma saudable, 
recreativa, divertida e social de exercitarnos que beneficia o 
corpo e a mente.  Melloraremos o estado de ánimo, a 
autoestima, a memoria e ao coñecemento de nos mesmos. 
Fortaleceremos os músculos. Aumentaremos a enerxía e a 
calidade de vida.

XIMNASIA DE MANTEMENTO
LUGAR: Pavillón Vello

HORARIO: 
— Martes e xoves de 10:00 a 11:00 h: (Nivel medio/alto). 

Dirixida a usuarios/as de calquera idade. Enfocada a lograr un 
acondicionamento-físico xeneral onde se traballará a 
mobilidade articular, coordinación, forza, flexibilidade mediante 
circuítos, xogos, estacións, hiits e formas máis personalizadas 
onde obter un benestar muscular e mental.

— Martes e xoves de 11:00 a 12:00 h: (Nivel suave/baixo). 
Dirixida a usuarios/as con problemas físicos ou idade máis 
avanzada. Enfocada a lograr un acondicionamento-físico 
xeneral onde se traballará a mobilidade articular, coordinación, 
forza, flexibilidade, axilidade física-mental , equilibrio mediante 
xogos, estaciones, e formas más personalizadas onde obter un 
resultado favorable mental e muscular.

— Martes e xoves de 19:15 a 20:15 h: (Nivel suave a 
moderado). Dirixida a conservar o corpo en forma. Obxectivo: 
manter unha constitución flexible, áxil, potente, cunha 
educación postural correcta, manter coordinación, equilibrio... 
Dirixido a persoas de máis de 45 anos preferiblemente. 
Consistente en circuítos de baixo impacto con/sen material de 
resistencia/ tonificación e cardio, pesas, quecemento con 
coreografías e sen elas para traballar a coordinación, 
estiramentos finais, corrección posturais e flexibilidade.


