
INSCRICIÓN OBRADOIROS  “A CASA ABERTA”

NOME

APELIDOS

DNI

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

SINALE CUN “X” O OBRADOIRO QUE MÁIS LLE INTERESE (só pode sinalarse un obradoiro)

Movemento consciente e creatividade:
O obradoiro ten como foco principal de traballo o
corpo  da  muller.  Conectarse,  desinhibirse e
desfrutarse, dende o corpo son obxectivos principais
deste  obradoiro  que  permitirá  expresar,  soltar,
transmitir e tomar conciencia do momento presente,
e da propia individualidade, a través do movemento
e a danza. 

Grupo 1:

Datas: 28 de marzo; 11,
18 e 25 de abril;  2 ,9 ,16
,23 ,30 de maio  e 6 de
xuño.
Hora: 16.15 a 17.45h

15 prazas

Movemento consciente e creatividade:
O obradoiro ten como foco principal de traballo o
corpo  da  muller.  Conectarse,  desinhibirse e
desfrutarse, dende o corpo son obxectivos principais
deste  obradoiro  que  permitirá  expresar,  soltar,
transmitir e tomar conciencia do momento presente,
e da propia individualidade, a través do movemento
e a danza. 

Grupo 2:

Datas: 30 de marzo; 13,
20, 27 de abril; 4, 11, 18,
25  de  maio;  1  e  8  de
xuño
Hora: 10:00h a 11:30h

15 prazas

E  mpoderando os nosos corpos:  
Elaboración  da  teoría  do  suelo  pélvico,  anatomía,
reeducación  postural,  concienciación  do  suelo
pélvico,  exercicios  concretos  para  o  perineo,
exercicios posturais, ximnasia de forza.

Datas: 29 de marzo, 12,
19 , 26 de abril  3,   10,
24,  31 de maio; 7  e 14
de xuño,
Hora: 11:00h a 12.00h

15 prazas 

Terapia para re-crear-nos:
Creación  a  través  da  restauración  con  múltiples
variantes,  renovación,  reciclaxe,  reforma  e
reconstrución a través de elaboración artesá.

Grupo 1: 

Datas: 28  marzo;  11,
18 , 25 de abril; 2, 9 e 16
de maio.
Hora: 10:00h a 12.00h

10 prazas 

Terapia para re-crear-nos:
Creación  a  través  da  restauración  con  múltiples
variantes,  renovación,  reciclaxe,  reforma  e
reconstrución a través de elaboración artesá.

G  rupo 2:   

Datas: 23,  25  e  30  de
maio;  6,  9, 13  e  16 de
xuño.
Hora: 10.00h a 12.00h

10 prazas 

A  utoconciencia corporal:  

Este  programa  expón  a  través  do  ioga  e  o
mindfulness  un  camiño  de  autocoñecemento,  para
xestionar  as emocións a  través  dunha práctica que
integra  corpo  e  mente.  Ambas  as  dúas disciplinas
traballan  co  sutil  e  conectan  moi  ben coa  esencia
feminina.

Datas: 31 de marzo;  14,
21, 28 abril; 5, 12, 19  e
26 de maio e 2 de xuño.
Hora: 11,00h a 12.30h

15 prazas



O  bradoiro  de  reciclaxe  LONGA VIDA HAND  
MADE:

Iniciación á costura e patronaxe para a elaboración
de  complementos  de  moda  a  partir  de  téxtis  en
desuso  e   arranxos  ou  transformación  de  prendas
para alongar a súa vida útil.

Datas:  17 e 24 de abril;
8, 15, 22 e 29 de maio;
5, 8, 12 e 15 de xuño
Hora: 11h a 13:00h

10 prazas

No caso de non obter praza no obradoiro sinalado anteriormente e de estar interesada nalgún dos outros deben
indicar de seguido a orde de preferencia.

Movemento  consciente  e  creatividade:
Grupo 1

Movemento  consciente  e  creatividade:
Grupo 2

Empoderando os nosos corpos

Terapia para re-crear-nos: Grupo 1

Terapia para re-crear-nos: Grupo 2

Autoconciencia corporal

Obradoiro  de  reciclaxe  LONGA  VIDA
HAND MADE

Cada solicitante só pode presentar unha solicitude. 

Requisitos para participar: Ser muller, maior de 18 anos e estar empadroada no Concello de Ferrol 

Chamarase por teléfono o venres día 24 de marzo pola mañá ás mulleres admitidas nos obradoiros. A 

admisión realizarase por rigorosa orde de entrada.

Prazo: Do 17 de marzo ás 9:00 horas ata o 23 de marzo ás 23:59horas.

Os obradoiros son de balde. 

Lugar de realización: Casa da Muller, rúa Lugo 56 – Ferrol

Enviar a casadamuller@ferrol.es
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