
LISTEN & SPEAK
Programa de comprensión auditiva, expresión e 
interacción oral en lingua inglesa.
Escolares de 3º/4º e 5º/6º de Primaria.
2 horas semanais en días alternos, de outubro a maio.
Orientado á certificación internacional do Trinity 
College. 
Inscrición: na ficha específica da web educativa.
Prazo: a partir do 16 de setembro.

OBRADOIRO DE INICIACIÓN 
Á CURTAMETRAXE
Programa para aprender a redactar un guión e rodar 
unha curta en galego.
Escolares de 5º e 6º de Primaria.
2 horas semanais en días alternos (carácter trimestral).
Participación no Certame de Curtas CINEOI 2014. 
Inscrición: na ficha específica da web educativa
Prazo: a partir do 16 de setembro.

CORUÑA DE AVENTURA
VISITAS E ITINERARIOS
Novas visitas guiadas a diversas 
entidades e novos percorridos guiados 
pola cidade e o seu contorno. 
Alumnado de Infantil, Primaria, 
Secundaria e Educación Especial.
RUTAS URBANAS ANIMADAS
Novos percorridos a pé pola cidade para 
coñecer os seus espazos.
Escolares de Infantil e 1º e 2º de Primaria.
Inscrición: na ficha específica da web 
educativa
Prazo: a partir do 16 de setembro.

CLICK ENGLISH
Programa de competencia dixital en 
Inglés.
Escolares de 3º a 6º de Primaria.
2 horas semanais en días alternos, de 
outubro a maio.
Inscrición: na ficha específica da web 
educativa.
Prazo: a partir do 16 de setembro.

CORUÑA DIVERSIDADE
Programa de intervención específica integrado por:

Obradoiros TDAH.
Obradoiros Dislexia.
Obradoiros Autismo (asperger).
Obradoiros Altas capacidades intelectuais.

Inscrición: a partir do 16 de setembro.

EDUCA SAÚDE
Programa para promover estilos de vida saudables.
Alumnado de Infantil, Primaria e Secundaria.
Inscrición: non se precisa ao realizarse en horario 
lectivo.

RADIO VALOR
Programa de radio en directo desde un centro 
educativo da cidade.
Dirixido ao alumnado de 5º e 6º de Primaria, 
Secundaria e Educación Especial.
Inscrición: na ficha específica da web educativa.
Prazo: a partir do 16 de setembro.

CORUÑA NO TEATRO
Certame de teatro escolar entre os distintos centros 
educativos da cidade.
Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria e 
Educación Especial.
Inscrición: na ficha específica da web educativa
Prazo: a partir do 16 de setembro.

OBRADOIRO MULTIMEDIA 
DE COMUNICACIÓN
Obradoiros de prensa escrita, elaboracións de blogs e 
programas de radio en lingua castelá e galega.
Dirixido ao alumnado de 5º e 6º de Primaria.
2 horas semanais en días alternos.
Inscrición: na ficha específica da web educativa
Prazo: a partir do 16 de setembro.

CORUÑA DEPORTE 
II XOGOS ESCOLARES
Torneos deportivos entre centros educativos do 
Concello 
Dirixidos ao alumnado desde 2º de Primaria até 
Bacharelato e F.P. (medio e superior) de centros 
educativos públicos e concertados da cidade.
Deportes: baloncesto, balonmán, voleibol, fútbol, 
wáter-polo, sóftbol e xadrez.

DEPORTE NO CENTRO
Dirixido ao alumnado desde 2º ciclo de Infantil até 
Secundaria.
Luns a venres, das 16 ás 18 h. 2 h. semanais 
(preferentemente en días alternos), desde o 1 de 
outubro de 2013 ao 31 de maio de 2014.
Actividades: 
xogos, educa deporte, baloncesto, fútbol sala, tenis, 
balonmán, minideporte, atletismo, hab. de loita, golf, 
xogos rítmicos, ritmo, baile moderno, ximnasia rítmica, 
aerobic, prepatinaxe, patinaxe, hockey, xogos de 
taboleiro, prexadrez e xadrez.
Inscrición:  no local da ANPA de cada centro.
1º prazo: do 3 ao 14 de xuño de 2013
2º prazo: do 9 ao 20 de setembro de 2013
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PROGRAMA DE OCIO EDUCATIVO
Programa do ocio educativo e animación sociocultural.
Para escolares de 2º ciclo de Infantil e 1º e 2º de 
Primaria.
Luns a venres, desde as 16 ás 18 h., de outubro a 
maio.
Inscrición: no local da ANPA de cada centro.

1º PRAZO: 
Do 3 ao 14 de xuño de 2013
2º PRAZO: 
Do 9 ao 20 de setembro de 2013

Obradoiros de:
Divermates e Pequeciencia (galego e castelá)
Exprésate! (galego e castelá)
Actors Studio (inglés)
ExperimentART (inglés)
Music & Play (inglés)
Playing (inglés)

http://edu.coruna.es    •    educacion@coruna.es


