
 



 
 
 
 

ARTES PLÁSTICAS  
 

O Centro de Arte é un espazo dedicado á creación artística que ofrece ao alumnado adulto a formación 

necesaria para o desenvolvemento das súas inquedanzas creativas, traballando as diferentes técnicas 

e procedementos do debuxo e da pintura. A aprendizaxe é individualizada axustándose ao nivel de 

coñecementos do alumno/a. 

CALENDARIO E HORARIOS 
As clases organízanse en función do calendario escolar do Concello de Sanxenxo, polo que nos 

períodos de vacacións de Nadal, Entroido e Semana Santa, así como festivos e non lectivos marcados 

no calendario como oficiais (31 de outubro, o 5 de decembro e o 2 de maio), non se impartirán clases. 

 

- 2 clases semanais, a elixir por orde de inscrición:  

Luns e mércores de 19.30 a 21.15h    |     Martes e xoves de 12.00 a 13.45h. 

INSCRICIÓN 

Deberán realizar a inscrición presentándoa preferiblemente na sede electrónica do O.A. Terra de 

Sanxenxo (https://terradesanxenxo.sedelectronica.gal) no enlace procesamento electrónico. Para elo 

é necesario dispoñer de DNIe, Certificado Dixital e/ou os sistemas de claves concertadas de Cl@ve. 

Opcionalmente, poderase facer de maneira presencial no rexistro do Concello (R/ Madrid, 1 – 

Sanxenxo) de luns a venres de 9,00 h a 14,00 h. 

As prazas dispoñibles adxudicaranse por orde de inscrición. 

TAXAS E FORMA DE PAGO: As clases teñen unha taxa mensual de 28 €. O pago farase efectivo a 

través de domiciliación bancaria a mes vencido. A non asistencia as clases, non eximirá do pago. 

O Centro de Arte velará polo coidado do material e obras que se atopen na aula, pero declina toda 

responsabilidade por extravíos, danos ou calquera prexuízo que poida acontecer ao longo do curso ou 

exhibicións. 

MÁIS INFORMACIÓN:  
Centro de Arte Municipal  

Pazo Emilia Pardo Bazán. Trav. Miraflores, 3 - 36960 Sanxenxo 

Teléfono: 986 727 936  

Enderezo electrónico: centrodearte@sanxenxo.org 

https://www.facebook.com/sanxenxo.arte.7  

https://www.instagram.com/artesanxenxo 

www.sanxenxo.es     

 

  



 

 

 

 

MÚSICA  
 

A Escola Municipal de Música de Sanxenxo Lied_em, ofrece para as persoas adultas unha formación 

musical adaptada e personalizada nas seguintes materias: LINGUAXE MUSICAL, GUITARRA E 

PIANO. 

 

CALENDARIO E HORARIOS 

A actividade da escolar organízase en función do calendario escolar do Concello de Sanxenxo, polo 

que nos períodos de vacacións de Nadal, Entroido e Semana Santa, así como festivos e non lectivos 

marcados no calendario como oficiais  (31 de outubro, o 5 de decembro e o 2 de maio), non se 

impartirán clases. 

As clases de instrumento serán individuais cunha duración de 30 minutos. No caso de Linguaxe 

Musical será unha clase grupal de 90 minutos os xoves de 20,30h a 22,00h. 

 

SOLICITUDE DE PRAZA  

No modelo normalizado presentándoa presencialmente no Pazo Emilia Pardo Bazán ou no enderezo 

electrónico lied_em@sanxenxo.es.  As prazas dispoñibles adxudicaranse por orde de solicitude. 

MATRÍCULA 

Unha vez confirmada a aceptación do/a alumno/a por parte da Escola deberáse formalizar a matrícula 

presentándoa preferiblemente na sede electrónica do O.A. Terra de Sanxenxo 

(https://terradesanxenxo.sedelectronica.gal). Para elo é necesario dispoñer de DNIe, Certificado 

Dixital e/ou os sistemas de claves concertadas de Cl@ve. Opcionalmente, poderase facer de maneira 

presencial no rexistro do Concello (R/ Madrid, 1 – Sanxenxo) de luns a venres de 9,00 h a 14,00 h.  

TAXAS E FORMA DE PAGO 

Matrícula: 25 euros/ano Cota mensual: 40 euros 

Unha vez realizada a matrícula, para o pago da mesma, dende a Escola entregarase a carta de pago 

para realizar o ingreso na caixa de calquera das entidades colaboradoras (ABANCA e Banco Sabadell), 

nos caixeiros automáticos ou a través da pasarela de pagos da Oficina Virtual Tributaria do O.A. Terra 

de Sanxenxo https://terradesanxenxo.ovt.gal/. 

As taxas mensuais serán aboadas a través de domiciliación bancaria. O cobro de cada mensualidade 

farase a mes vencido unha vez comece o curso 2022/23. Os gastos bancarios de devolución correrán a 

cargo da persoa solicitante. 

MÁIS INFORMACIÓN:  

Concellería de Cultura e Educación  

Pazo Emilia Pardo Bazán, Trav. Miraflores, 3 – SANXENXO 

Teléfono:  986 727 936    

Enderezo electrónico: lied_em@sanxenxo.es 

 

 


