
ACTIVIDADES  DA SCRD AGARIMO                                                                                     2007/2008

1. AULAS  EDUCATIVAS:

 Nas propias instalacións da S.C.R.D. Agarimo, sitas na rúa Mestre Luis R. Calvo, 1-3 de Sillobre -

Fene, véñense impartindo, dentro de dito programa, as distintas aulas:

Aula de Música: preferentemente para rapaces/as de entre 6 e 18 anos. Duración das clases: de

Setembro a Xuño, cun total de 18 alumnos inscritos no ano 2007 e 20 alumnos no ano 2008. A aula

está aberta a todo o que dexese anotarse.

Neste ano o cupo de plazas está completo.

O horario é tódolos Sabádos de 10:00  a 12:00 horas.

Aula de Canto: Nesta aula non hay edade establecida. Dan comenzo no mes de Setembro e

rematan no de Xuño, cun total de 32 alumnos inscritos no ano 2007 e 30 alumnos no ano 2008. A aula

está aberta a todo o que dexese anotarse.

O número de plazas ofertadas para esta aula é ilimitado.

O horario é tódolos Martes e Xoves de 20:00 a 21:30 horas.

Aula de Teatro: preferentemente para rapaces/as entre os 6  e os 18 anos. Dan comenzo no mes

de Setembro e rematan no de Xuño. O número de inscritos é de 12 alunnos no ano 2007, e de 16 no

ano 2008. A aula esta aberta a todo o que dexese anotarse.

O número de plazas ofertadas para esta aula e de 20 participantes

O horario é tódolos Sabádos de 11:30 a 13:30 horas.

Aula de Infórmatica: Nesta aula non hai edade establecida. Dan comenzo no mes de Setembro e

rematan no de Xuño. O número de alumnos inscritos é de 14 no ano 2007 e de 19 no ano 2008.  A

aula esta aberta a todo o que dexese anotarse.

O número de plazas ofertadas para esta aula é de 20 participantes en dous turnos.

O horario é Mércores e Venres de 19:30 a 20:30 horas.

Aula de Baile Infantil y Adultos: Sin edade establecida. Dan comenzo no mes de Setembro e

rematan no de Xuño. O número de alumnos inscritos é de 20 no ano 2007 e de 30 no ano 2008.  A

aula esta aberta a todo o que dexese anotarse.

O número de plazas ofertadas para esta é ilimitado.

O horario é Venres de 21:00 a 22:30 horas.
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2. ESCOLAS EDUCATIVAS DE VERAN:

Nas propias instalacións da S.C.R.D. Agarimo,sitas na rúa Mestre Luis R. Calvo,1-3 de Sillobre –

Fene. Impártense nos meses de  Xullo e Agosto:

Escolas Educativas: preferentemente para rapaces/as entre os 3  e os 8 anos. O número de

inscritos é de 19 alumnos no ano 2007 e de 22 no ano 2008. A Escola está aberta a todo o que

dexese anotarse.

Neste ano 2007 o cupo de plazas estivo completo.

O horaio e tódolos días da semán  de 10:00  a 12:00 horas.

Escolas Lúdico-deportivas: preferentemente para rapaces/as entre os 9  e os 15 anos. O

número de inscritos é de 15 alumnos no ano 2007 e de 20 no ano 2008. A Escola está aberta a todo

o que dexese anotarse.

Neste ano 2007 o cupo de plazas estivo completo.

O horario e tódolos días da semán  de 10:00  a 12:00 horas.

Estas escolas están orientadas ós rapaces/as, có fin de que nos meses de vacacións, donde

dispoñen de tanto tempo libre, compartan actividades educativas e deportivas con outr@s nen@s,

preferentemente ó aire libre, deixando á marxe outros entretenementos dos que tanto abusan hoxe

en día os rapaces, como son a televisión, os videoxogos, etc-
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TALLERES EDUCATIVOS E DE OCIO:

Nas propias instalación da S.C.R.D. Agarimo, sitas na rúa Mestre Luis R. Calvo, 1-3 de Sillobre -

Fene. Dentro de dito programa impártense os seguintes Talleres:

Taller de Corte e Confección: Neste taller non hai edade establecida, Comenzan no mes de

Setembro e rematan no de Xuño, tendo inscritos un total de 14 alumnos no ano 2007 e de 19 no ano

2008. A aula está aberta a todo o que dexese anotarse.

O número de plazas ofertadas para esta aula é de 20 participantes.

O horaro é tódolos luns de 16:00 a 20:00  horas.

Taller de manualidades: Neste taller non hai edade establecida. Dan  comenzo no mes de

Setembro e rematan no de Xuño, cun total de 16 alumnos inscritos no ano 2007 e de 21 no ano 2008.

A aula está aberta a todo o que dexese anotarse.

O numero de plazas ofertadas para esta aula é de 20 participantes.

O horario é tódolos mércores de 16:00  a 20:00  horas.

Taller de Xinnasia de Mantenemento: Neste taller non hai edade establecida. As clases dan

comenzo no mes de Setembro e rematan no de Xuño. Dito Taller ten inscritos 22 alumnos no ano

2007 e un total de 30 no ano 2008. A aula está aberta a todo o que dexese anotarse.

O numero de plazas ofertadas para esta aula é ilimitada.

O horario e tódolos mércores  e venres de 19:00  a 20:30 horas.

No mes de Xullo organízase no Local Social unha Gala, na que participan os alumnos de todalas

escolas e talleres, con exposicións, actuacións  etc.

Os cursos están impartidos por profesorado especializado, e contan con materia prima e

ferramentas acordes ós traballos a realizar.

O número total de profesores é de once, un en cada Aula ou Taller e dous nas Escolas  de Verán.

O número total de beneficiarios dos cursos é duns 120 nen@s  de entre 3 a 18 anos, así como os

380 socios que ten actualmente a Sociedade, os cales son informados trimestralmente,  mediante

correo ordinario, de tódalas actividades que se programan na mesma, colocando asimismo carteis

anunciativos de ditas actividades para informar das mesmas ó resto dos veciños.


