
O Banco de Tempo de Oroso, necesita un logo propio, así que si es-

tades animados, inspirados, creativos e vos apetece, podedes enviar 

as vosas propostas o correo electrónico ou acercalos hasta a oficina. 

 

As propostas serán enviadas os usuarios, e a que teña mais votos, re-

cibira como premio 2horas para a súa conta de tempo. 

 

bancosdotempo@concellooroso.com 

 

 

Ou acercarse a oficina do: 

 

Banco de tempo de Oroso 
 

Rúa do Deporte, 9 
 

Telf: 981 688 950 
 

Luns a Venres 10:00-14:00H 
Mércores e Venres 17:00-20:00H 

 

O Banco de tempo, espera que cada día se 

anime mais xente a demandar cousas, e 

para que as actividades dos obradoiros pa-

sen a ser mais de dúas por mes. 

 

 

As actividades que por agora se propoñen 

para os próximos meses son: 

• Taller de cociña 

• Tapizado sinxelo 

• Lingua de signos 

• Ximnasia, Tai-chi, Ioga,... 

• Pintura sobre seda 

 

 

Esperamos as vosas solicitudes, e opinións, 

podédelas enviar a: 

 

www.concellooroso.com 

bancosdotempo@concellooroso.com 

 

SUXERE+CIAS 

CONCURSO 

REGALO DE   

2 HORAS 

 

Estes obradoiros inténtanse que 

sexan gratuítos ou teñan o me-

nor custe posible por parte dos 

usuarios. O banco de tempo in-

tenta utilizar todos os recursos 

dispoñibles o seu alcance. 

Os materiais son subvenciona-

dos polo concello na maior me-

dida posible e o desenrolo das 

actividades fanse nas distintas 

instalacións das asociación de 

veciños ou nas do concello. Ta-

mén e de agradecer que algu-

nhas empresas estean a doar  

materiais para a realización dos 

obradoiros. 

Pero todo isto non seria posible 

sen a vosa colaboración, en es-

pecial aos “mestres” porque 

adaptan os seus horarios para 

que poidan asistir o maior nume-

ro de xente. Así que moitas gra-

zas a todos, por facer que o Ban-

co de Tempo de Oroso funcione. 

O Banco de Tempo naceu en 

outubro do 2008, e a súa andai-

na comezou aos poucos. En no-

vembro apuntouse a primeira 

persoa e agora xa somos 20. 

Ao principio a xente viña co 

folleto na man para informarse 

de que era isto, pero agora ve-

ñen interesados nos cursos que 

vos ofertades. 

Ao banco de tempo xa se lle 

fixeron dúas entrevistas para 

Radio Ordes e o que mais co-

mentaba o da radio é que o cata-

logo tiña cousas novas e nada 

habituais. 

Ademais se metedes nun busca-

dor de internet “banco de tempo 

de Oroso” apareceravos noticias 

nos xornais “La voz de Gali-

cia”, “Correo Galego” e 

“Tierras de Santiago”. Neles 

destacan as actividades de facer 

cancións, folclore arxentino, 

cociña,... 

O noso Banco de Tempo xa fi-

xo intercambios individuais, 

pero os mais chamativos son os 

de grupo. Xa levamos dous me-

ses facendo “Obradoiros aber-

tos”. Estes consisten en que os 

usuarios do banco de tempo 

ofertan actividades que eles sa-

ben facer, destas temos algu-

nhas que son moi demandadas, 

entón decídese facer en grupo, e 

publicitanse polo concello en 

carteis por si houbera mais per-

soas interesadas en ditas activi-

dades. 

A duración destes obradoiros 

depende das actividades que se 

realicen, podendo durar un ou 

dous días, facéndose unha vez o 

mes, para que a xente quede tan 

contenta que se poidan volvan 

repetir, dependendo da deman-

da dos usuarios. 

Puntos de interés es-

pecial: 

 

• Creación do Banco 

de Tempo de Oroso 

 

• Clases de castelán e 

informática. 

 

• Obradoiros abertos. 

 

• Concurso 

 

• Suxerencias 

CREACIÓ+ DO BA+CO DE TEMPO DE OROSO 

BOLETI+ I+FORMATIVO DO BA+CO 
DE TEMPO DE OROSO. +º 1 

EDICION ABRIL 2009 

 



Comezáronse a impartir o día 

28 de febreiro, en sábados al-

ternos, están dirixidas a extran-

seiros que residen en Oroso, 

están impartidas por dúas per-

soas, e a elas acuden catro 

alumn@s, pero agora eles 

mesmos demandaron que se 

lles impartiran todas as sema-

nas e desde abril fan unha hora 

todos os sábados no Centro 

Cultural. 

CLASES DE I+FORMATICA 

Estas comezaron o día 26 de 

febreiro e son clases de 2 ho-

ras que se imparten cada 15 

días na Aula Mentor, son cla-

ses de informática para prin-

cipiantes, nelas enxeñase co-

mo manexar o rato e o tecla-

do, facer unha conta de co-

rreo en internet, etc. 

CLASES DE CASTELA+ 

Páxina 2 

 

Marie e Cheikh atendendo as indicacións 
de Beatrice 

Ofelia explicando como facer unha conta de correo electrónico a Mª Jose e 
Francisco 

Foi o primeiro curso que se impartiu 

nos obradoiros abertos que se fan cada 

mes, deuno unha persoa do banco de 

tempo de Oroso, debido a demanda 

que suscitou polos outros usuari@s, 

levouse acabo os días 23 e 24 de mar-

zo no Centro Cultural. 

BINGO 

PI+TURA SOBRE SEDA 

Páxina 3 

 

Tivo lugar o día 17 de abril as 17:30, no local da Asociación da 3ª Idade, pero debido a 

afluencia de xente tivémolo que trasladar o local de arriba. 

Como non se sabia ben a acollida que iba ter pola xente, o usuario do banco de tempo 

Laureano, decidiu que solo se fixeran dúas partidas de bingo. 

A xente que non sabia estívoselle a explicar o funcionamento, pero en seguida aprenderon 

e pusémonos en marcha. 

Os gañadores recibiron un agasallo do concello. 

O final a xente pasou un rato divertido e pretendese celebrar un cada mes sendo o segundo 

bingo o día 15 de maio as 17:30H no mesmo lugar. 

Laureano cos gañadores do Bingo 
Gran acollida do Bingo do Banco de Tempo no centro da 
3ª Idade 

Isabel, coas súas alumnas (Yacine, Fátima, Ofe-
lia, Mª Jose e Sonia) no Obradoiro de Pintura 


