CHARLA-OBRADOIRO (de 0 a 6 anos)
CHARLA-OBRADOIRO (de 0 a 6 anos)

Encontros familiares creativos:
educar fillos e fillas felices, coa

Encontros familiares creativos:
educar fillos e fillas felices, coa
psicóloga Cristina

Fariñas

psicóloga Cristina

Fariñas
Venres 20 de maio/ de 17.30 a 19 h/ na Casa da Luz

Sábado 30 de abril/ de 11.30 a 13 h/ no Pazo da Cultura

Espazo para compartir inquedanzas, dúbidas e ideas para
resolver situacións habituais na crianza. O contido
adaptarase ás necesidades e interese do grupo.

OBRADOIRO (de 0 a 3 anos)

Prende no Colo,
con Luís Prego e Samuel Soto
Domingo 8 de maio/ de 12 a 13 h/ na Casa da Luz

Cantigas, cantos de berce, xogos de dedos, recitados e
outras pezas cheas de ritmo e melodía a partir de temas
tradicionais galegos. Para que cantedes despois na casa.
Levade unha

Inscricións:

mantiña ou esteira

Enviando o formulario ao

para sentardes no chan

Servizo de Normalización Lingüística
do Concello de Pontevedra

Todas as actividades son

de balde!

snl@pontevedra.eu
986 863 157

PRAZAS
Máximo 25 familias
1 ou 2 adultos
por menor

Espazo para compartir inquedanzas, dúbidas e ideas para
resolver situacións habituais na crianza. O contido
adaptarase ás necesidades e interese do grupo.

CHARLA (de 0 a 6 anos)

Os/as nenos/as e a lingua: unha
oportunidade con Manuel Núñez Singala
Martes 24 de maio/ de 18 a 19 h/ na Casa da Luz

Que vantaxes ten medrar en galego? Paga a pena
esforzarmos para falarlles galego aos nosos fillos/as? O
escritor e director do SNL da Universidade de Santiago de
Compostela daranos as claves para analizar, dun xeito
ameno e positivo, a importancia de medrar en contacto co
galego.

OBRADOIRO (de 0 a 3 anos)

Prende no Colo,
con Luís Prego e Samuel Soto

OBRADOIRO (de 0 a 6 anos)

Mércores 11 de maio/ de 18 a 19 h/ na Casa da Luz

Palma, Repalma,

Cantigas, cantos de berce, xogos de dedos, recitados e
outras pezas cheas de ritmo e melodía a partir de temas
tradicionais galegos. Para que cantedes despois na casa.

Xoves 26 de maio/ de 18 a 19 h/ na Casa da Luz

con Pavís Pavós

Contos, cantos e arrolos para bebés e as súas familias.
Pensados para que xoguedes despois na casa.

