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Os obradoiros están recoñecidos con 1 crédito E.C.T.S. 
por cada 30 horas de traballo
Os obradoiros con docencia total ou parcial por 
vídeoconferencia implican que a persoa matriculada 
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cámara e micrófono
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* Presencial, no caso de que non fose posible por COVID-19, podería seguirse 
con ferramentas en liña.

AULA DE TEATRO. NIVEL 1. ROSAURA
Este obradoiro é un inicio ao mundo do teatro. De xeito ameno e creativo 
vivirás a experiencia da formación dun grupo, coñecerás os conceptos de 
espazo e tempo teatral, o xogo dramático, a introdución ao traballo de 
corpo, voz e interpretación que supón a creación dun espectáculo. Estás 
no comezo dunha escola teatral nivelada de referencia na Universidade 
estatal e que ten a súa conclusión neste curso coa representación de 
teatro de rúa no mes de abril durante a MITEU.

Código: 2020750     Modalidade: Presencial *
Dirección: Fernando Dacosta    Docencia: Sabela Gago
Horas: 36      Número de prazas: 15
Lugar de celebración: Aula de teatro
Datas: 22/10/2020 a 28/01/2021. Xoves, de 19 a 22 h

AULA DE TEATRO. NIVEL 2. CORDELIA
Neste obradoiro, destinado aos que fixeron o 1º nivel ou a quen teña 
experiencia teatral suficiente, traballarás no afondamento das técnicas 
físicas e vocais, da creación do personaxe, coñecerás o que é a 
dramaturxia, a preparación de todos os elementos que rodean unha obra 
para harmonizalos nunha montaxe de escenas teatrais que se 
presentarán no Teatro Principal durante a MITEU.
Código: 2020751     Modalidade: Presencial *
Dirección: Fernando Dacosta    Docencia: Fina Calleja
Horas: 36                        Número de prazas: 15
Lugar de celebración: Aula de teatro
Datas: 20/10/2020 a 26/01/2021. Martes, de 19 a 22 h

AULA DE TEATRO. NIVEL 3. MARICASTAÑA
Todo o que fuches traballando nos anos anteriores cobra relevancia para 
adentrarse na montaxe dunha obral teatral. Trala preparación e posta a 
punto actoral irás adentrándote no universo que supón unha posta en 
escena, coñecendo os elementos técnicos e interpretativos, sentindo a 
creación en grupo e plasmando todo isto nunha montaxe que xirará por 
diversas mostras universitarias de Galicia, España e Portugal.
Código: 20207512     Modalidade: Presencial *
Dirección: Fernando Dacosta    Docencia: Fernando Dacosta
Horas: 69      Número de prazas: 15
Lugar de celebración: Aula de teatro
Datas: 26/10/2020 a 27/01/2021. Luns e mércores, de 19 a 22 h

AULA DE TEATRO INFANTIL. GEPETTO
Neste obradoiro tes a oportunidade de facer teatro para nenas e nenos. 
Durante algo máis de 2 meses traballaremos, xogaremos e 
reflexionaremos sobre os temas que lle interesan aos cativos para 
presentarllos de xeito lúdico e divertido. Haberá preparación física e 
técnica de cara á montaxe dunha obra de teatro que será estreada na 
MOTI. Aprenderá a facer teatro e contarás cuns espectadores 
marabillosos nunha experiencia única
Código: 2020753     Modalidade: Presencial *
Dirección: Fernando Dacosta    Docencia: Elena Seijo
Horas: 84      Número de prazas: 15
Lugar de celebración: Aula de teatro
Datas: 13/10/2020 a 09/12/2020. Luns, martes e mércores, de 19 a 21 h

ESPAZO DE DANZA
Achegamento á danza contemporánea e creación escénica 
fundamentalmente a través do corpo. Para todos os niveis. Proponse un 
obradoiro para a creación escénica utilizando como ferramenta principal o 
corpo e o movemento. Neste obradoiro traballarase unha peza escénica 
de 15 minutos que se mostrará nos festivais universitarios de Ourense, 
Santiago e Coruña. (custe dos desprazamentos para actuacións incluído 
na matricula).
Código: 2020754     Modalidade: Presencial *
Dirección: Traspediante Danza   Docencia: Cristian Ureña e Nuria Sotelo
Horas: 30      Número de prazas: 12
Lugar de celebración: Ludoteca
Datas: 13/10/2020 a 09/12/2020. Martes e mércores de 19 a 21 h

OBRADOIRO DE GAITA GALEGA
Dar a coñecer o instrumento e profundizar os seguintes apartados (desde 
iniciación a perfeccionamento: Introducción á musica tradicional, técnicas 
de gaita, tipos de dixitación, estudio do repertorio, taller de afinación, taller 
de ornamentación. Os combos instrumentais tradicionais. Iniciación e 
técnica na percusión tradicional

Código: 2020755     Modalidade: Presencial *
Dirección: Gonzalo Abelairas    Docentes: Gonzalo Abelairas
Horas: 30      Número de prazas: 10
Lugar de celebración: Seminario Asociacións
Datas: 15/10/2020 a 17/12/2020. Xoves de 19 a 22 h

INTERVENCIÓNS ASISTIDAS CON CANS/CADELAS
Nestas xornadas queremos facer partícipes a todas/os as/os 
asistentas/os dos beneficios do traballo con cadelas/cans tanto en 
actividades como en terapia, baixo o prisma da educación social, pero 
sempre tendo en conta o estado emocional e cognitivo do animal que 
permite a xeración destes espazos diferenciados.  Aprenderemos doutra 
especie e achegarémonos con eles a axudar a outras persoas. Somos a 
diferenza que marca a diferenza… anótate! 27 horas de sesións prácticas 
e 3 horas de traballo individual coa lectura dunha publicación.
Código: 2020756
Modalidade: Presencial e vídeoconferencia
Dirección: Xosé Manuel Cid Fernández
Docentes: Xosé Manuel Cid, Virginia Torrecillas e Arantza Fernández
Horas: 30      Número de prazas: 15
Lugar de celebración: Seminario Asociacións
Datas: 06/11/2020 a 04/12/2020. Venres, de 10 a 14 horas (de 10 a 
15 h os 2 últimos )

METODOLOXÍAS INNOVADORAS E NOVAS 
LINGUAXES. ROBÓTICA EDUCATIVA, 
IMPRESIÓN 3D E E-TEXTIS
Oportunidade de reflexionar arredor das novas linguaxes e metodoloxías 
innovadoras, iniciándonos na robótica educativa, na impresión 3D e nos 
e-textís. Abordando as potencialidades e posibilidades educativas 
destas metodoloxías tanto en contextos educativos como en espazos de 
lecer. Deseñaremos e crearemos recursos con diferentes técnicas, e 
montaremos o noso propio Robot Escornabot.
Código: 2020757     Modalidade: Presencial
Dirección: Almudena Alonso e María Ainoa Zabalza
Docentes: Almudena Alonso, M.ª Ainoa Zabalza, M.ª José Pousa e 
Miguel Gesteiro
Horas: 22      Número de prazas: 10
Lugar de celebración: Aula 3.07 do edificio de Facultades
Datas: 19/10/2020 a 2/11/2020. Luns e xoves, de 16 a 20 h

INTRODUCCIÓN AO ILUSIONISMO E Á MAXIA. 
METODOLOXÍA E FERRAMENTES DIDÁCTICAS
Un achegamento práctico do ilusionismo (maxia) como recurso 
didáctico e ferramenta creativa e socializadora, todo isto mediante o 
estudo de efectos de ilusionismo e a súa explicación: técnicas utilizadas, 
elementos psicolóxicos, expresión oral, etc. Traballarase tamén micro 
maxia, carto maxia e mentalismo.
Código: 2020758    Modalidade: Presencial/vídeoconferencia
Dirección: Millán Brea Castro
Docentes: Millán Brea Castro e José Luis Rivera Suárez
Horas: 30      Número de prazas: 20
Lugar de celebración: Seminario Asociacións
Datas: 13/10/2020 a 27/10/2020. Luns e martes, de 16 a 20 h 

IDENTIFICACIÓN PRÁCTICA DE COGOMELOS
O obradoiro centrarase no coñecemento de conceptos teóricos sobre a 
macro micoloxía e o emprego de diferentes ferramentas para a 
identificación práctica de cogomelos. En todas as xornadas realizaranse 
saldas de campo polo campus de Ourense para apañar exemplares que 
se identificarán na aula.
Código: 2020759    Modalidade: Presencial
Dirección: María Cabaleiro Alfaya
Docentes: María Cabaleiro, Marisa Castro, Hugo Fernández, Andrés 
Cordeiro e Paula Estévez
Horas: 30      Número de prazas:15
Lugar de celebración: Aula B4 do edficio Politécnico
Datas: 08/10/2020 a 03/12/2020. Xoves, de 16 a 20 h 

ESCRITURA CREATIVA EN LENGUA ESPAÑOLA
O obradoiro pretende ser un achegamento á escrita creativa a través de 
persoeiros relevantes da cultura emerxente, que tratarán de proporcionar 
ferramentas e técnicas para a produción de textos propios en distintos 
xéneros literarios (narrativa, poesía e teatro). Ademais, ten como 
finalidade partillar produtos de correntes literarias actuais e explorar 
novos formatos de creación a partir de soportes escritos (performance e 
posta en escena). Unha parte máis especializada na didáctica, afondará 
no deseño de actividades para o fomento da escritura creativa na aula en 
todos os niveis educativos.
Código: 2020760    Modalidade: Presencial/vídeoconferencia*
Dirección: Noelia Estévez Rionegro
Docentes: Noelia Estévez, Manuel Cuenya, Fernando Dacosta, Tamara 
Andrés e Nuria Sotelo
Horas: 30      Número de prazas: 20
Lugar de celebración: Sala Emilia Pardo Bazán do edificio de Facultades
Datas: 3, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 27/11/2020. De 16.30 a 19 h

PROGRAMA MINDFULNESS E BENESTAR
O mindfulness é unha disciplina relacionada co benestar integral que 
está en auxe desde hai máis de tres décadas, cada vez en máis campos, 
empezando polo ámbito da saúde mental ata estenderse ao campo da 
educación. Este programa foi deseñado para iniciar a adultos nunha 
proposta que combina teoría, prácticas de grupo e prácticas individuais.
Código: 2020761    Modalidade: Vídeoconferencia
Dirección: Stuart McNicholls    Docentes: Stuart McNicholls
Horas: 22      Número de prazas: 20
Lugar de celebración: Vídeoconferencia
Datas: 13/10/2020 a 01/12/2020. Luns de 18 a 20.30 h

O TEMPO DO CORPO
Este obradoiro é unha oportunidade para conectar e equilibrar a relación 
corpo-mente-emoción ao tempo que melloramos as capacidades 
físicas. A través do estudo e conciencia da estrutura anatómica e 
sensitiva, o movemento, a atención e a respiración. Cada sesión é unha 
viaxe consciente na que se misturan ferramentas do ioga, danza, butoh, 
mindfulness e meditación activa.
Código: 2020762    Modalidade: Vídeoconferencia
Dirección: Stuart McNicholls    
Docentes: Stuart McNicholls e Nuria Sotelo
Horas: 20      Número de prazas: 20
Lugar de celebración: Vídeoconferencia
Datas: 15/10/2020 a 3/12/2020. Xoves, de 18.30 a 21 h

ESTRATEXIAS PRÁCTICAS PARA RESPONDER 
ÁS NECESIDADES ESPECÍFICAS DOS/AS 
FILLOS/AS DE PROXENITORES SEPARADOS, 
DENDE A DETECCIÓN ATA A INTERVENCIÓN
Nos últimos anos, o perfil de familias foise transformando tanto a nivel 
estrutural como funcional, pasando dun modelo de familia nuclear como 
referente único á diversificación do tipo de familia. O incremento das 
taXas de separación e divorcio provocou que os profesionais que 
abordan cuestións vencelladas a familia tendan a preocuparse máis por 
comprender as necesidades dos nenos e nenas, que están a vivir este 
complexo proceso. Este obradoiro pretende dar a coñecer a cidadanía,  e 
de forma moi especial aos profesionais do ámbito educativo, psicolóxico 
e dos servizos sociais, os recursos que existen para apoiar as familias 
que están pasando por un proceso de separación e divorcio.
Código: 2020763    Modalidade: Vídeoconferencia
Dirección: María José Vázquez Figueiredo    
Docentes: María José Vázquez, Francisca Fariña, Maruxa Fernández, 
Dolores Seijo e Olga Leticia Galicia
Horas: 20      Número de prazas: 20
Lugar de celebración: Campus remoto (Sala 2651)
Datas: 19, 20, 21 e 22/10/2020. De 16 a 21 h


