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¡Convírtete en Mago!
imparte:

ILUSIONES MAGICAS
www.ilusionesmagicas.com

de
O B R A D O I R O S  ·  E S C O L A



Os Obradoiros·Escola de Maxia é un curso regular de iniciación 
ó mundo do ilusionismo de seis meses de duración.

Unha actividade formativa para aprender e poñer en práctica 
numerosos xogos de maxia para sorprender a amigos e 
familiares.

A maxia axuda a desenvolver aptitudes e capacidades artísticas 
e creativas, fomentando a psicomotricidade e a expresión oral 
e corporal.

A maxia é un excelente complemento para 
fomentar as capacidades de comunicación 
e desenvolver a habilidade de oratoria.

    ¿Qué é?     Inscricións e Requisitos
Requisitos
O Obradoiro-Escola está dirixido a nenos/as empadroados en 
Santiago con idades comprendidas entre os 6 e os 14 anos.

 Duración:    do 8 de xaneiro ó 27 de xuño
 Prazas limitadas:   15 por Csc
 Prezo:     24 € / trimestre

Horario Csc Castiñeiriño   Xoves de 18 a 19h   Grupo 1
 Csc das Fontiñas   Venres de 18 a 19h  Grupo 2

Periodo de preinscrición 
Do 2 ó 14 de decembro nos centros sociocuturais onde se 
organiza a actividade.

Csc Castiñeiriño  - Rúa de Virxe de Fátima 1. Tlf: 981.542.459
Csc das Fontiñas - Rúa de Berlín 13. Tlf: 981.528.750



O curso estará impartido por magos profesionais con ampla 
experiencia no eido do ocio infantil e a docencia máxica. 

Os nenos/as aprenderán a facer maxia con cartas, moedas, clips, 
imperdibles, mondadentes, cordas, papeis... Tamén recibirán 
formación teórica e práctica de posta en escena e comunicación 
verbal, apoiados por fichas de material didáctico.

Ó final do curso, os nenos/as poderán exhibir as súas habilidades 
ó público nunha Gran Gala Final para familiares e amigos no que 
se fará tamén a entrega de diplomas.

    Materiais

Un curso didáctico no que os rapaces se converterán en pequenos grandes 
magos.

    Proposta formativa
Os obradoiros contarán con todo o material específico preciso 
para a aprendizaxe dos alumnos: panos, gomas, clips, froita, 
fíos, cintas de papel...

Ademáis, faráselles entrega para o curso de: 
 1 baralla, varita máxica, corda e outros accesorios.

Os alumnos terán que aportar un mínimo de:
 1 baralla extra, tapete e pequena mochila, maletín 
 ou similar para gardar e conservar os materiais e 
 carpeta clasificadora (ou similar), panos de seda.

· Maxia con cartas

· Maxia con moedas

· Maxia con gomas

· Maxia con cordas

· Maxia con elementos cotiás

· Psicoloxía da maxia

· Posta en escena

· O Guión

· Improvisación

· A voz

Habilidade Teoría

Aprendizaxe



     Aprende maxia

· Maxia con cartas

· Maxia con moedas

· Maxia con gomas

· Maxia con cordas

· Maxia con elementos cotiás

· Psicoloxía da maxia

· Posta en escena

· O Guión

· Improvisación

· A voz

Habilidade Teoría
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¿A que esperas? ¡Convírtete en mago!

     nos Centros Socioculturais

     ...e actúa nunha Gala Final!     fomenta novas habilidades
¡Pon en práctica os teus coñecementos na Gran Gala Final, 
onde ademáis recibirás o teu diploma, e sorprende ós teus 
amigos e familiares! 

no grupo do Castiñeiriño ou das Fontiñas os xoves e venres, 
respectivamente, de 18 a 19 horas.

co Mago Xacobe, o Mago Richard e o Mago Pedro, magos 
profesionais de Compostela. Descubre unha nova afición e 
ilusiónate con centos de trucos e habilidades.

como a expresión corporal e oral. A maxia é un excelente 
complemento desenvolver a túa capacidade de comunicación 
e oratoria.



CSC DO CASTIÑEIRIÑO [xoves de 18:00 a 19:00 h] [xaneiro a xuño 2014] [24€/trimestre] 

CSC DAS FONTIÑAS [venres de 18:00 a 19:00 h] [xaneiro a xuño 2014] [24€/trimestre] 

 

� 

FICHA DE PREINSCRICIÓN  
Nº INSCRICIÓN   DATA 

EXEMPLAR PARA O INTERESADO 

Asinado 

FICHA DE PREINSCRICIÓN 
Nome e apelidos Data de nacemento   DNI 

Enderezo   Empadroado en 
Santiago de Compostela  

 □si    □non 
Teléfonos de contacto  Correo electrónico opcional 

Nº INSCRICIÓN 
 
 

DATA 
 

A cubrir pola administración 

CENTRO NO QUE SE ANOTA. RISQUE UNHA OPCIÓN 

CSC DO CASTIÑEIRIÑO [xoves de 18:00 a 19:00 h] [xaneiro a xuño 2014] [24€/trimestre] 

CSC DAS FONTIÑAS [venres de 18:00 a 19:00 h] [xaneiro a xuño 2014] [24€/trimestre] 

PROTECCIÓN DE DATOS Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os datos anteriores serán incluídos 
no ficheiro da rede de centros socioculturais con fins informativos, así coma da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en 
calquera momento poñéndoo en coñecemento deste departamento.   

Autorización para comprobación de datos do Padrón municipal  
 

Eu, ______________________________________________________ como pai/nai/titor-ra, con DNI ______________________ 

autorizo ao Concello de Santiago a comprobación dos datos sobre empadroamento vinculados a esta solicitude. 

Autorización para a publicación de imaxes dos participantes 
 

Eu,  _____________________________________________________________________________________  como pai/nai/titor-ra, con 

DNI   _________________________________                            � autorizo                  � non autorizo  

ao Departamento de Centros Socioculturais a un uso pedagóxico das imaxes realizadas no Obradorio Escola de Maxia  

e publicalas en: Páxinas web do Concello de Santiago, Blogs dos centros socioculturais, filmacións destinadas a difusión 

educativa non comercial, fotografías para revistas ou publicacións de ámbito educativo. 

Condicións de participación 

Terán prioridade os solicitantes empadroados neste concello.  
O número mínimo para iniciar as actividades será de 15 participantes por grupo. De haber máis solicitudes que prazas 
procederase a sorteo público. 
A asistencia ós cursos é obrigatoria. Se polo motivo que fose non pode asistir debe comunicalo ao centro. 
Perda da praza. O usuario dun curso pode perder a praza do mesmo sen necesidade de ser avisado nos seguintes ca-
sos: non efectuar o pago, ausencia sen xustificar e sen avisar no curso de 3 sesións seguidas ou 5 alternas, faltas graves 
que atenten ao cumprimento das normas xerais do centro. 
Pagos. O pago da actividade é obrigatorio  sendo a súa  omisión motivo de baixa inmediata da mesma. 
O pagamento deberá acreditarse  entregando o xustificante de pago no centro onde se realiza a actividade. 


