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OBRADOIRO DE MÚSICA TRADICIONAL 
GALEGA: GAITA E PERCUSIÓN
O programa inclúe nocións da Música Patrimonial e Tradicional, 
técnicas de gaita, tipos de dixitación, estudo do repertorio, afinación, 
ornamentación, (percusión e combos instrumentais tradicionais).      
Estes contidos, están enfocados tanto ao alumnado de iniciación como 
ao de perfeccionamento.  

Dirección: Gonzalo Abelairas
Modalidade: presencial  
Datas: os xoves do 13 de outubro ao 
15 de decembro de 18.30 a 21.30 horas
Horas: 30
Número de prazas: 10
Lugar de celebración: pavillón das Asociacións

de extensión 
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AULA DE TEATRO. NIVEL 1: ROSAURA
Inicio ao mundo do teatro de xeito ameno e creativo, nunha escola teatral 
de referencia no resto de Universidades estatais.

Dirección: Sarabela teatro
Modalidade: presencial  
Datas: os xoves do 27 de outubro ao 26 de xaneiro de 19.00 a 22.00 horas
Horas: 40
Número de prazas: 15
Lugar de celebración: aula de teatro

AULA DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Dirixido a todas as persoas interesadas no traballo creativo a través do 
corpo e o movemento. Aportaranse ferramentas de técnicas de danza 
contemporánea como Release, Flying low, Gaga technique ou Body 
weather e traballarase a creación escénica e coreográfica.

Dirección: Nuria Sotelo
Modalidade: presencial  
Datas: os martes e mércores do 11 de 
outubro ao 15 de decembro de de 19.30 
a 21.00 horas
Horas: 30
Número de prazas: 12
Lugar de celebración: ludoteca

IDENTIFICACIÓN DE COGOMELOS
Neste obradoiro ensinaránse conceptos teóricos e prácticos sobre 
a macromicoloxía e o emprego de diferentes ferramentas para a 
identificación de cogumelos. En tódalas xornadas se realizarán saídas 
polo campus de Ourense e a contorna para apañar os exemplares que 
despois se identificaran na aula.

Dirección: Paula Estévez Caride
Modalidade: presencial  
Datas: os venres do 14 de outubro ao 16 de decembro de 16.00 a 19.30 
horas
Horas: 30
Número de prazas: 20
Lugar de celebración: aula B.1 do edificio Politécnico

MINDFULNESS E BENESTAR
Unha disciplina relacionada co benestar integral que está en auxe desde 
hai máis de 3 décadas en moitos campos, desde a saúde mental ata a 
educación. Deseñado para iniciar a adultos nunha proposta que combina 
teoría, prácticas grupais e individuais.

Dirección: Stuart McNicholls
Modalidade: presencial  
Datas: do 19 de outubro ao 7 de decembro. Os mércores de 18.30 ás 
21.00 horas e o sábado 26 de novembro de 10.30 a 17.30 horas
Horas: 30
Número de prazas: 12
Lugar de celebración: seminario de inglés do Pavillón 1

HABILIDADES MAKER PARA EDUCACIÓN 
CON ESCORNABOT
Un espazo para desenvolver habilidades Maker poñendo o foco no 
ámbito educativo. Un espazo para a reflexión e construción conxunta 
no que a tecnoloxía se convirte nun contexto para a mellora da práctica 
docente.

Dirección: Almudena Alonso Ferreiro
Modalidade: presencial  
Datas: os mércores do 19 de outubro ao 16 de novembro de 16.00 a 
20.00 horas
Horas: 22
Número de prazas: 10
Lugar de celebración: aula 3.07 do edificio de Facultades

A MIRADA SEXOLÓXICA NO 
SOCIO-EDUCATIVO
Formación que ten como finalidade aportar 
ideas e ferramentas para intervención socio 
educativa, desde unha actitude comprensiva 
e de cultivo. entendendo a diversidade 
como punto de partida e traballando pola 
convivencia

Dirección: Encarnación Sueiro
Modalidade: presencial  
Datas: 17, 18, 19, 20 e 24 de outubro de 16.00 a 21.30 horas 
Horas: 30
Número de prazas: 15
Lugar de celebración: aula do edficio de Facultades

EDUCACIÓN A TRAVÉS DA DANZA E A 
EXPRESIÓN CORPORAL
Trátase dun obradoiro fundamentalmente práctico no que se outorgan 
ferramentas para abordar a educación a través do corpo. O obradoiro é 
de especial interese para as profesionais de maxisterio, aínda que está 
dirixido ao público en xeral.

Dirección: Mª del Pino Díaz Pereira
Modalidade: presencial  
Datas: os luns do 10 de outubro ao 5 de decembro        
de 16.30 a 19.30 horas
Horas: 30
Número de prazas: 10
Lugar de celebración: aula de psicomotricidade do Pavillón 1

ADESTRAMENTO EN eSPORTS: 
INICIÁNDONOS COMO FUTUROS/AS 
XOGADORES/AS
Os deportes electrónicos, os eSports, son o novo fenómeno dixital da 
nosa era e o seu termo fai referencia aos videoxogos competitivos 
arredor dos cales se organizan unha serie de torneos e equipos para 
determinar quen é o/a mellor.

Dirección: Millán Brea Castro
Modalidade: presencial  
Datas: os martes e mércores do 18 de outubro  
ao 22 de novembro de 16.30 a 18.30 horas
Horas: 20
Número de prazas: 20
Lugar de celebración: aula de informática do 
edificio de Facultades

AULA DE TEATRO. NIVEL 2: CORDELIA
Destinado a persoas que superaron o 1º nivel, traballarás na creación do 
personaxe, coñecerás a dramaturxia e prepararás todos os elementos 
que rodean unha obra.

Dirección: Sarabela teatro
Modalidade: presencial  
Datas: os martes do 25 de outubro ao 24 de xaneiro de 19.00 a 22.00 horas
Horas: 45
Número de prazas: 15
Lugar de celebración: aula de teatro

AULA DE TEATRO. NIVEL 3: MARICASTAÑA
Irás adentrándote no universo que supón unha posta en escea, 
coñecendo os elementos técnicos e interpretativos sentindo a creación 
en grupo.

Dirección: Sarabela teatro
Modalidade: presencial  
Datas: os luns e mércores do 26 de outubro ao 25 de xaneiro de 19.00 a 
22.00 horas
Horas: 80
Número de prazas: 15
Lugar de celebración: aula de teatro

INSCRICIÓNS E MATRÍCULA
A matrícula farase online ata cubrir prazas
campusactivo.uvigo.gal
Prazo: do 26 de setembro ao 6 de outubro 
Comunidade universitaria: 35 % de desconto no prezo da matrícula
Os cursos están recoñecidos con 1 crédito E.C.T.S.  por cada 30 
horas de traballo.

A presentación das aulas de teatro é o martes 11 de outubro ás 20 
horas no pavillón 1 do campus. Nas aulas de teatro é necesario ter 
capacidade de memorización dos textos e dos movementos que se 
vaian creando nos ensaios de cara á posta en escea final.

Os obradoiros con docencia total ou parcial por videoconferencia 
implican que a persoa matriculada dispoña de equipamento con 
conexión a internet, cámara e micrófono.

TAXAS
· 40 euros: para o público en xeral
· 26 euros: membros da comunidade universitaria da  UVigo

As persoas pertencentes aos grupos determinados no acordo do 
Consello de Goberno da Universidade de Vigo de 1 de febreiro de 
2021 sobre a consideración de persoa vencellada á universidade de 
Vigo en relación coas actividades de extensión universitaria: https://
secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/441 terán as 
seguintes reducións segundo ao grupo a que pertenzan:

· 32 euros: colectivo do grupo C (redución do 20 % sobre  o prezo da  
  matrícula)
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