
“O noso principal obxectivo é incidir nunha correcta iniciación da 

práctica do Karate desde a etapa escolar, entendendo o Karate como 

unha compoñente máis da educación dos rapaces e rapazas que 

forman parte do noso Club. Un medio útil para a transmisión de 

valores e hábitos positivos, ademais de constituír unha garantía de 

práctica deportiva no futuro”. 

Óscar Lafuente López 

Mestre do Club San Francisco Teo 

 

COMO CONTACTAR CON NÓS 

 

      Web     club.arcostilos.org    

      E-mail     clubsanfrancisco@arcostilos.org 

      Teléfono      981 819 501 // 617 177 492 

      Domicilio    Rúa Ameneiro Núm. 8  (Baixos Parroquiais)  

                                  15894  Os Tilos (Teo - A Coruña)  

      Síguenos en:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://club.arcostilos.org/
mailto:clubsanfrancisco@arcostilos.org


COÑECES O KARATE? 
 

O Karate é un dos deportes máis completos que se poden practicar, e aínda que a maioría da 

xente considérao basicamente coma un método de defensa persoal, da súa práctica derívanse 

moitos outros beneficios. 

 

EXERCITA A CONCENTRACIÓN 

creando hábitos que che poden axudar nos estudos ou no traballo. 

 

ENSINA VALORES COMO O ESFORZO E A PERSEVERANCIA 

aprenderás que as cousas importantes e realmente valiosas non se conseguen fácilmente.   

 

EDUCA NO RESPECTO 

e acostúmanos a actuar con equidade e honradez cos demais, facendo de nós persoas máis 

solidarias. 

 

PROPORCIONA CONFIANZA E SEGURIDADE 

fará que te sintas máis seguro das túas capacidades e axudarache a superar pequenos medos e 

inseguridades. 

 

COIDA DA TÚA SAÚDE 

o Karate é unha excelente ferramenta para te manter en forma e coidar do teu corpo e da túa 

mente, xa que proporciona múltiples benefícios físicos e psicolóxicos. 

 

FOMENTA A IGUALDADE DE XÉNERO 

o Karate non é un deporte que precise de adestramentos distintos para homes e mulleres, nunha 

clase de Karate compartimos o mesmo adestramento, incluso existen modalidades de 

competición mixtas. 

 

UN EFICAZ MÉTODO DE AUTODEFENSA 

que o primeiro que che ensinará, será como resolver os conflitos sen violencia xa que o Karate só 

debe ser usado en caso de lexítima defensa. 

 

UN DEPORTE QUE PODE SER PRACTICADO A CALQUERA IDADE 

a diferenza da maioría dos deportes, o karate pode ser practicado a calquera idade sempre que 

se faga de maneira racional e supervisado por un mestre cualificado. 

 

¡SE DIFERENTE, PRACTICA KARATE! 
 

INFORMACIÓN SOBRE GRUPOS E HORARIOS 

 

* Os grupos de COMPETICIÓN non son de libre acceso. Para participar nestes adestramentos é 

preciso contar coa autorización do mestre. 

** A información sobre grupos e horarios é orientativa. Se tes algunha dúbida ou dificultade para 

elixir grupo ou horario, o mellor é que consultes co mestre para atopar a opción que mellor se 

adapte a túa situación. 

INFORMACIÓN SOBRE O MESTRE 
 

ÓSCAR LAFUENTE LÓPEZ 
 

Adestrador Nacional de Karate 
Especialista en Autodefensa 

Adestrador Autonómico de Tai Jitsu 
Cinto Negro 4º Dan de Karate 

Cinto Negro 4º Dan de Autodefensa 
Cinto Negro 2º Dan de Tai Jitsu 

Xuíz do Tribunal Nacional de Graos 
 

*Graos e Titulacións recoñecidas pola RFEK 

 
 

 

Con nós tes a garantía de adestrar nun Club afiliado á Federación Galega de 
Karate e á Federación Española de Karate. 
 
 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
17:45-18:45 16:00-17:00 17:45-18:45 16:00-17:00 18:30-19:30 

ALEVÍN 
7 a 9 anos 

BENXAMÍN 
4 a 6 anos 

ALEVÍN 
7 a 9 anos 

BENXAMÍN 
4 a 6 anos 

COMPETICIÓN 

18:30-19:30 17:00-18:00 18:30-19:30 17:00-18:00 19:30-20:30 

INFANTIL-

XUVENIL 
10 a 13 anos 

ALEVÍN-

INFANTIL 
7 a 11 anos 

INFANTIL-

XUVENIL 
10 a 13 anos 

ALEVÍN-

INFANTIL 
7 a 11 anos 

COMPETICIÓN 

19:30-20:30  19:30-20:30 21:00-22:00 20:30-22:00 

CADETE-

JUNIOR 
14 a 17 anos 

CADETE-

JUNIOR 
14 a 17 anos 

COMPETICIÓN 
SENIOR 
+18 anos 

20:30-22:00 20:30-22:00   
SENIOR 
+ 18 anos 

SENIOR 
+ 18 anos 


