


Obradoiro de coiro (de 14 a 35 anos)

Obradoiro de artesanía (de 14 a 35 anos)

Obradoiro de feltro (de 14 a 35 anos)

Obradoiro de reciclaxe e decoración de roupa (de 14 a 35 anos)

Apoio escolar para adultos (de 16 a 35 anos)

Crea a túa empresa

Xestiona a a túa empresa

Luns e mércores de 18:00h a 19:30h  - Do 24 de outubro o 21 de decembro
TOTAL: 25h

Luns e mércores de 19:30h a 21:00h  - Do 24 de outubro o 21 de decembro
TOTAL: 25h

Martes e xoves de 18:00h a 19:30h - Do 25 de outubro o 22 de decembro
TOTAL: 22h

Martes e xoves de 19:30h a 21:00h - Do 25 de outubro o 22 de decembro
TOTAL: 22h

Viernes de 09:30h a 13:30h - Do 28 de outubro o 16 de decembro

INSCRICIÓN NA CASA DA XUVENTUDE ATA O 20 DE OUTUBRO

De luns a mércores de 09:30h a 13:30h - Do 14 de novembro o 16 de novembro
INSCRICIÓN NA CASA DA XUVENTUDE ATA O 10 DE NOVEMBRO

De luns a mércores de 09:30h a 13:30h - Do 28 de novembro o 30 de novembro
INSCRICIÓN NA CASA DA XUVENTUDE ATA O 17 DE NOVEMBRO

Cursos formativos

Cursos dende o 24 de outubro ó 23 de decembro.
Inscricións na Casa da Xuventude ata o 20 de outubro

DNI ou NIE.

No caso de non estar censado/a en Lugo é necesario presentar a matrícula do centro 
de ensinanza ou documento que acredite estar traballando no Concello de  Lugo.

No caso de ser menor de idade será necesario presentar unha autorización do titor/a 
legal, acompañada da fotocopia do DNI/NIE do mesmo/a.

PARA  MATRICULARSE  SERÁ  NECESARIO  PRESENTAR: 

Biblioteca, sala de estudo, internet, xogos de mesa, x-box kinect, wii, playstation, salas de reunión,…

 De luns a venres de 09:00h a 14:00h e de 16:30h a 21:30h
   Sábados de 16:30h a 21:30h

Punto de Book-crossing, punto de intercambio de libros.

Sala de exposicións, se tes alma de artista, aquí podes amosar o teu traballo, cedémoste o 
espazo e publicitamos a túa exposición.

Viaxeteca, información de países e cidades de todo o mundo, se a túa aficción e viaxar, ven a 
vernos.

Club de lectura, un espazo para compartir a túa paixón polos libros, o último luns de cada 
mes ás 20:00h. Anótate xa, aberto todo o ano.

Book-club, a place to practice conversational English through reading, the first Monday of 
each month at 20:00 pm. Sign up now, open all year.

Banco de tempo, sabes tocar a guitarra e queres aprender a cociñar? falas algún idioma 
pero non tes nin idea de bricolaxe?  Inscríbete no noso banco de tempo e intercambia a túa 
experiencia. 

Club de cine, o último martes de cada mes ás 20:00h.

Sesión de cine, todos os venres de novembro e decembro a partir das 19.00h.

A quedada (todos os sábados quedaremos para unha actividade diferente: rol, warhammer, 
parchís, poker, cartas magic, ... fai a túa proposta)

O teu espazo, salas abertas as actividades, reunións, ... de todas asociacións xuvenís e 
grupos informais de xóvenes de Lugo.

Buzón de suxestións, axúdanos a preparar a programación do próximo trimestre.

HORARIO:

E moitas actividades máis...

Monitor/a 
de actividades

Monitor/a 
de actividades

Inglés
profesional

 Relacións
públicas e 
protocolo

Inglés
profesional

 Relacións
públicas e 
protocolo
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