
É un programa de lecer e tempo libre organizado pola Federación Provincial 
de ANPA de Pontevedra (FANPA Pontevedra) en colaboración coa 
Concellería de Educación do Concello de Pontevedra. 

OBRADOIROS DE PASCUA 2018

PRAZO DE INSCRICIÓN E PAGO: 
Do 12 ao 16 de marzo de 2018.
A inscrición e o pago será presencial no local da FANPA (Xan Guillermo, nº 9), de 10 a 13 
horas. O pago farase no mesmo momento da inscrición.
Non se contempla a devolución da contía salvo causa xustificada e debidamente acreditada 
(enfermidade).

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:
Como as prazas son limitadas, a adxudicación será por orde de inscrición. De non se cubrir o 
mínimo de prazas necesario para a realización dalgunha actividade, devolverase o importe 
íntegro na oficina da FANPA.

OBRADOIROS POR DÍAS:

RETOS MENTAIS (nenos/as de 3 a 14 anos)
Exercitarán a mente e o cerebro dende unha perspectiva de ocio, onde aprenderán e desfrutar 
ao mesmo tempo. Os rtos mentais son:
- MEMORY (26 de marzo)
- LOGIC (27 de marzo)
- SPEED BRAIN (28 de marzo)
- ATTENTION (2 de abril)
Lugar de realización: FANPA. 
Datas de realización: 26, 27 e 28 de marzo e 2 de abril. 
Horarios: 10:30 - 11:30  horas.
Prezo por día: 3,5€ socios/as de ANPA federada na FANPA e 6€ non socios/as e demais casos. 

MANUALIDADES DE PASCUA (nenos/as de 3 a 14 anos)
Cada día elaborarán unha manualidade coas súas propias mans, que levarán para a súa casa. 
As manualidades son:
- DECORACIÓN DE OVOS DE PASCUA (26 de marzo)
- BROCHES DE FELTRO (27 de marzo)
- CHUPACHÚS DE CHOCOLATE (28 de marzo)
- CONTACONTOS E DISFRAZ (2 de abril)
 Lugar de realización: FANPA.
Datas de realización: 26, 27 e 28 de marzo e 2 de abril. 
Horario: 11:30 - 13:00 horas.
Prezo por día: 3,5€ socios/as de ANPA federada na FANPA e 6€ non socios/as e demais casos.
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