
Obradoiro de xogos e xoguetes
Obradoiro de 3 a 6 anos
Con Brazolinda
Martes 16 de maio, de 17 a 19 horas
O xogo é fundamental para aprender, socializar, imitar a realidade e 
desenvolver a creatividade, a intelixencia e as competencias lingüísticas. 
Brazolinda falaranos da importancia do xogo, presentará os xogos artesanais 
que desenvolve e ensinaranos como aproveitalos en familia.

Orella pendella
Obradoiro de 0 a 6 anos
Con Bea Campos e Davide González, de Migallas Teatro
Sábado 20 de maio, ás 12 horas (45 min.)
Sesión de narración oral para aprendermos e xogarmos cos ditos infantís de 
sempre e con cancións tradicionais acompañadas de música en directo.

A poesía é un xogo
Obradoiro de 3 a 6 anos
Con Fedellas: Tamara Andrés e Susana Cerviño
Mércores 24 de maio, ás 18 horas (50 min.)
Achegarémonos á poesía dun xeito lúdico, coñeceremos recursos para 
aprender a aproveitala como xogo e converterémonos en poetas.

Festa na Illa do Covo
Sábado 27 de maio
Ide reservando a data!!!!

Ac tividades para unha grande aventura con futuro

Pontevedra abril e maio 2017

Orella pendella
Obradoiro de 0 a 6 anos
Con Bea Campos e Davide González, de Migallas Teatro
Mércores 19 de abril, ás 18 horas (45 min.)
Sesión de narración oral para aprendermos e xogarmos cos ditos 
infantís de sempre e con cancións tradicionais acompañadas de 
música en directo.

A poesía é un xogo
Obradoiro de 3 a 6 anos
Con Fedellas: Tamara Andrés e Susana Cerviño
Mércores 26 de abril, ás 18 horas (50 min.)
Achegarémonos á poesía dun xeito lúdico, coñeceremos recursos para 
aprender a aproveitala como xogo e converterémonos en poetas.

Galegote Rock 
Con programación infantil na praza da Pedreira
Sábado 29 de abril:
— 12.30 h Xogos tradicionais e xincana
— 17.00 h Contacontos
Toda a programación de concertos no FB: GalegoteRock

Axúdame a expresarme!
Obradoiro (só para adultos)
Materiais e actividades Montessori para o desenvolvemento da 
expresión oral, con Rachachán
Luns 8 de maio, de 17.30 a 19 horas
Obradoiro de achegamento á metodoloxía Montessori para que as 
familias traballedes o desenvolvemento da linguaxe das vosas �llas e 
dos vosos �llos.

Para os obradoiros cómpre inscrición neste enderezo: pontevedra.gal/apego

Prazas para os obradoiros: Máximo 25 familias. 1 ou 2 adultos por menor

Todos os obradoiros serán na sala Bolechas da Casa da Luz. Levade unha mantiña 
ou esteira para sentardes no chan. Todas as actividades son de balde!

Máis información
Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra
normalizacionlinguistica@pontevedra.eu    /    Tel. 986 863 157

Apego na primavera

ap ego.gal
      /ap ego


