
Decreto 
 
O artigo 25.2.m) da Lei 7/1985. do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local recolle entre as 
materias sobre as que os municipios exercen competencias propias, a promoción da cultura.  
 
Si consideramos que a educación artística é un elemento de comunicación cultural o teatro contribúe ao 
desenvolvemento persoal da cidadanía dando lugar a un servizo cultural e educativo de primeira orde 
 
Dentro da súa programación de actividades a concellería de Cultura ten a intención  de poñer en 
marcha un obradoiro de teatro. 
 
Por todo isto, o concelleiro delegado de Cultura e Universidade acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a realización da actividade cultural “Obradoiro de Teatro Primavera 2015”, que  terá 
lugar na Capela do Centro Torrente Ballester, cunha duración de 3 meses a partir do mes de abril de 
2015.  
 
Segundo.- Aprobar as seguintes Bases para a convocatoria do “Obradoiro de Teatro Primavera 2015” 
e selección do seu alumnado:  
 

1.- O obradoiro será impartido por profesorado cualificado e os destinatarios desta actividade 
serán todas as persoas de 3 anos en adiante que presenten a instancia de solicitude de acordo co 
establecido no punto 5 destas bases. Terán preferencia as persoas empadroadas no Concello de Ferrol 
(o resto para o caso de vacantes). 

 
 2.-Darase formación a un máximo de sete grupos  formados por un máximo de 15 persoas cada 
grupo e cun mínimo de 8 persoas por cada un deles. No caso de non chegar ao mínimo non se formará 
grupo. A selección será por orden de inscrición ata completar cada grupo e, os restantes inscritos en 
cada grupo quedarán como reserva. 
 
Os grupos comprenderán as seguintes categorías: infantil (de 3 a 5 anos, de 6 a 9 anos e de 10 a 13 
anos), xuvenil( de 14 a 17 anos), adultos ( de 18 a 60 anos), sénior ( de 61 anos en adiante) e 
específico (enfocado á motivación do grupo concreto *). 
 

3.- O Concello aportará as instalacións situadas na Capela do Centro Torrente Ballester para o 
normal desenvolvemento do obradoiro.  
 

4.- As clases impartiranse en horario de tarde e en días lectivos, de martes a xoves, de acordo 
co seguinte horario: 

 
  

MARTES 
 

 
MÉRCORES 

 
XOVES 

 
16,30-17,30 

 
INFANTIL 

(3-5 ANOS) 

  

 
17,30-18,30 

 
1º PRIMARIA 
(6-9ANOS) 

  

 
18,30-19,30 

 
2º PRIMARIA 
(10-13 ANOS) 

  

 
18,00-20,00 

 SENIOR 
(61-ANOS EN 

ADIANTE) 

 
XUVENIL 

(14-17 ANOS) 
 
20,00-22,00 

 
ADULTO 

(18-60 ANOS) 

 
ESPECÍFICO 

(PROFESORADO)* 

 
ADULTO 

(18-60 ANOS) 
 
* UN CURSO ESPECÍFICO PARA DOCENTES QUE FAGAN ACTIVIDADE DE TEATRO NAS 
ESCOLAS 

 
5..- As persoas que desexen participar deberán formalizar unha solicitude que estará a súa 

disposición no Rexistro xeral do Concello e na páxina web municipal www.ferrol.es (Taboleiro de 



anuncios) unha vez se abra o prazo de inscrición. Deberá presentarse unha soa solicitude por cada 
alumno/a.  
O período de inscrición será de 10 días hábiles dende a data de publicación destas Bases na páxina 
web do Concello e deberán presentaranse no Rexistro Xeral do Concello.  
O criterio de admisión será mediante rigorosa orde de entrada no Rexistro xeral municipal e realizarase 
unha listaxe de persoas admitidas.  

 
6.- Unha vez elaborada a listaxe de persoas seleccionadas será publicada e poderá ser 

consultada na páxina web do Concello www.ferrol.es (Taboleiro de anuncios). Xunto coa listaxe darase  
coñecemento do día de comezo da actividade. 

 
7.-As persoas seleccionadas disporán dun prazo de 5 días hábiles, dende a publicación da 

listaxe anteriormente citada na páxina web do Concello, para o pago do prezo de matrícula que 
segundo a Ordenanza xeral reguladora do prezo público de actividades culturais do Concello de Ferrol 
son: 

 Alumnos de 3 a 13 anos (curso completo de 1 hora semanal ): 29,17 €. 

 Alumnos de 14 a 17 anos (curso completo de 2 horas semanais): 33,34 €. 

 Alumnos de 61 anos en diante (curso completo de 2 horas semanais): 33,34 euros. 

 Alumnos de 18 ata 60 anos (curso completo de 4 horas semanais): 41,67 €. 

 Alumnos de 18 anos en diante (curso completo de 2 horas semanais), para os grupos 
específicos de muller, deportivos, empresariais, docentes, homes e mulleres no que se terán 

en conta unha serie de obxectivos e a súa motivación, 27,78 €. 

8.- A estes efectos, no negociado de Facenda e Patrimonio deste concello, emitirase a correspondente 
carta de pago con indicación da conta bancaria de titularidade municipal na que deberán realizar o 
ingreso. 
Unha vez realizado dito ingreso presentarán o xustificante bancario no negociado de Cultura dentro do 
prazo anteriormente indicado.  
Se no transcurso deste prazo non se tivese presentado o xustificante de ingreso bancario, 
considerarase que se renuncia á praza e pasará a adxudicarse ao correspondente alumnado suplente, 
ao que se lle notificará ao teléfono ou correo electrónico que figure na solicitude. 
 
9.- Nos grupos de menores, e segundo criterio do persoal docente, poderá facerse unha primeira toma 
de contacto, que se realizará antes do comezo da actividade, mediante unha entrevista cos pais e nais. 
 
10.- No caso do alumnado maior de idade, a ausencia reiterada e inxustificada de 3 días consecutivos 
ou 5 alternos, poderá dar lugar á exclusión do alumno do obradoiro, dando cabida, por orde de 
inscrición, aos inscritos na lista de reserva. No caso dos menores a súa ausencia terá que ser 
xustificada polos pais ou titores. 
 
11.- O Concello de Ferrol, despois do remate do obradoiro, non se fará cargo nin custodiará o material 
utilizado para o desenvolvemento do obradoiro aportado polo alumnado.  
 
12.- O alumnado deberá asinar todos os días unha folla de asistencia, para que quede constancia da 
súa presenza.  
 
13.-As actuacións realizadas polos integrantes do Curso de Teatro, se as houbese, serán públicas e de 
balde no propio centro. 
 
14.- A metodoloxía empregada farase sempre respectando á persoa e utilizando unha ética correcta 
tanto nos temas a tratar como nos xogos. Farase o seguimento dos grupos mediante unha observación 
directa e a adaptación á actividade. Nos grupos de adultos farase unha presentación inicial do 
programa onde se poñerán en valor obxectivos individuais e colectivos. 
 
Así o manda e asina o concelleiro delegado de Cultura e Universidade, nomeado por decreto da 
alcaldía de data 13/04/2013, en Ferrol  
 
O concelleiro delegado de Cultura e Universidade,                                                O secretario xeral, 
 
 
 
Manuel-Reyes García Hurtado. 
 


