


A Escola de Maxia é un curso regular de iniciación e 
perfeccioamento ó mundo do ilusionismo de catro 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 7 e os 15 anos.

 Duración:    do 12 de marzo ó 19 de xuño
 Prazas limitadas:   15 por Csc
 Prezo:     15 € / mes

Horario Csc Castiñeiriño   Xoves de 17 a 18h   INICIACIÓN
 Csc das Fontiñas   Venres de 18 a 19h  AVANZADO

Periodo de preinscrición 
A partir do 24 de febreiro 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

+ info en 
www.santiagosociocultural.org

¿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 17 a 18 e de 18 a 19 horas.

con varios dos magos profesionais de Compostela. Descubre 
unha nova afición e ilusiónate con centos de trucos e habil-
idades.

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




