
Xaneiro
Querida
ovella
negra
Contacontos
teatral de
Trinketrinke

Mércores 13
17.30 h e 19.00 h
(dúas sesións)
Biblioteca Rego
da Balsa

Algunhas veces os ratos de Lonxedetodo fan o
mesmo que fan os demais, sen pensar se o
que están a facer é o que realmente queren...

Participación: máximo 60 nenos/as de 3-8 anos en cada
unha das sesións, acompañados/as dunha persoa
adulta. É necesario recoller convite, de balde, na
Biblioteca Rego da Balsa desde o 7 de xaneiro.

Gatuxo
Espectáculo músico-teatral de
Magín Blanco e compañía
Xoves 21 / 18.00 h  / Pazo da Cultura

Música, teatro, contos e moito máis para @s

máis cativ@s
da casa, e
tamén para
papás,
mamás,
avoas, avós...
A crianza
gatea para

explorar e coñecer o mundo que os rodea.

Participación: máximo 60 nenos/as de 0-5 anos,
acompañados/as de ata dúas persoas adultas, por orde
de inscrición. Inscrición previa de balde desde o día 11
de xaneiro no Servizo de Normalización Lingüística ou no

enderezo electrónico nelvidal@carballo.gal.

O caracol
namorado
Contacontos
teatral de
Trinketrinke
Mércores 27
17.30 h e 19.00 h
(dúas sesións)
Biblioteca Rego
da Balsa

Manolo Caracol,
amigo do rato Fuco, está namorado e
ultimamente só fala en verso.

Participación: máximo 60 nenos/as de 3-8 anos en cada
unha das sesións, acompañados/as dunha persoa
adulta. É necesario recoller convite de balde na
Biblioteca Rego da Balsa desde o 20 de xaneiro.

Os/as
nenos/as e a
lingua, unha
oportunidade
Charla-obradoiro
para nais e pais

Manuel N. Singala, director do Servizo de
Normalización Lingüística da Universidade
de Santiago de Compostela e escritor

Xoves 28 / 18.00 h / Pazo da Cultura

Como transmitirlles a lingua aos bebés? Que
falarlles? Por que? Como van falar? Nesta
charla-obradoiro falarase sobre a
oportunidade da transmisión lingüística.

Participación: até 25 familias (nais e/ou pais con bebé ou
agardando bebé) por orde de inscrición. Inscrición previa
de balde desde o día 18 de xaneiro no Servizo de
Normalización Lingüística ou no enderezo electrónico

nelvidal@carballo.gal.

Rosa Caramelo
Talía Teatro

Domingo 31 / 18.00 h / Pazo da Cultura

Illada nun xardín, Margarita é a única
elefanta do grupo que non consigue que a
súa pel sexa de color rosa caramelo. Cando
os seus pais desisten desa idea descubrirá
o significado da liberdade, e abrirá o camiño
da igualdade para as súas compañeiras.

Participación: nenos/as de 4 a 8 anos. É necesaria
entrada: 3 € / 2 €. Pódese reservar no Pazo da Cultura
(981 704 300) desde 15 días antes.

Febreiro
Fíos do
querer
Espectáculo
musical de

Cé Orquestra Pantasma

Xoves 4 / 18.00 h / Pazo da Cultura

Tecendo coas agullas máxicas do amor, dos
bicos, aloumiños e fermosas primeiras
experiencias compartidas e celebradas foi
medrando Fíos do querer, envoltorio agarimoso
dun home orquestra para xogar, cantar e bailar
cos nenos e coas nenas de colo.

Participación: máximo 60 nenos/as de 0-3 anos,
acompañados/as de ata dúas persoas adultas, por orde
de inscrición. Inscrición previa de balde desde o día 25
de xaneiro no Servizo de Normalización Lingüística ou no

enderezo electrónico nelvidal@carballo.gal.

O Entroido dos ratos
Contacontos teatral de Trinketrinke

Mércores 10 / 17.30 h e 19.00 h (dúas
sesións) / Biblioteca Rego da Balsa

Os ratos de Lonxedetodo, como viaxan 

tanto, coñecen
como se celebra
o Entroido en
distintas partes de
Galicia.

Participación: máximo
60 nenos/as de 3-8
anos en cada unha das
sesións,
acompañados/as

dunha persoa adulta. É necesario recoller convite de
balde na Biblioteca Rego da Balsa desde o 3 de febreiro.

Alimentación complementaria a
demanda “Baby led weaning”
Charla informativa e coloquio para
nais e pais
Raquel Bello, psicóloga familiar de
Espazo Oikos

Xoves 11 / 18.00 h / Pazo da Cultura

A BLW, ou alimentación complementaria
autorregulada e respectuosa, é a alimentación
dirixida polo bebé, para pasar do sólido ao
líquido de maneira respectuosa.

Participación: até 20 familias (nais e/ou pais con bebé ou
agardando bebé) por orde de inscrición. Inscrición previa
de balde desde o día 1 de febreiro no Servizo de
Normalización Lingüística ou no enderezo electrónico
nelvidal@carballo.gal.

A xogar con Galileo
Obradoiro de xogos e xoguetes en galego

Mércores 17 / De 17.30 h a 19.30 h /
Ludoteca Municipal

Para coñecer diversos xogos e xoguetes
educativos en galego.

Participación: nenos/as de 2 a 6 anos, acompañados por
algunha persoa adulta. Participación libre e de balde.

Había unha vez...
Obradoiro de contacontos para nais e pais

Xoves 18 e 25 de febreiro e 3 e 10 de marzo
De 17.30 h a 19.30 h / Pazo da Cultura

Como
contarlles
contos ás
nosas fillas
e fillos. Isto
é o que se

traballará neste obradoiro práctico de 3
sesións de 2 horas cada unha e que rematará
cunha Festa dos Contos final. No obradoiro
coñeceranse recursos, traballarase o xesto e a
voz, aprenderanse contos da primeira infancia
e sobre temas de interese para a vida diaria,
farase un kamishibai e monicreques caseiros...

Participación: até 15 persoas nais e/ou pais, presentes ou
futur@s, por orde de inscrición. Inscrición previa de balde
desde o día 8 de febreiro no Servizo de Normalización
Lingüística ou no enderezo electrónico nelvidal@carballo.gal.

María Fumaça. Xiqui xoque,
fiú fiú!
Uxía e compañía

Domingo 21, Día da Lingua Materna /
18.00 h / Pazo da Cultura

María Fumaça é un proxecto musical de
celebración da vida. Uxía e compañía viaxan
neste espectáculo no tren máis festeiro que
nunca houbo, creado para agasallar ao 

Organiza:



pequeno Rui
–un neno con
capacidades
especiais– e

que nos reencontra cun mundo no que todo é
posible, en especial a maxia e a felicidade..

Participación: nenos/as de 4 a 8 anos. É necesaria
entrada: 3 € / 2 €. Pódese reservar no Pazo da Cultura
(981 704 300) desde 15 días antes.
Rede Galega de Teatros e Auditorios

O Coro do Rato Futo
Contacontos teatral de Trinketrinke

Mércores 24 / 17.30 h e 19.00 h (dúas
sesións) / Biblioteca Rego da Balsa

Fuco está entusiasmado coa idea de formar
un coro e gañar o
Concurso de Música
Coral do Concello.

Participación: máximo 60
nenos/as de 3-8 anos en
cada unha das sesións,
acompañados/as dunha
persoa adulta. É necesario
recoller convite de balde na
Biblioteca Rego da Balsa
desde o 17 de febreiro.

Marzo
Unha viaxe 
polo mundo
Concerto de As
Maimiñas

Domingo 6 / 18.00 h /
Pazo da Cultura

Unha aventura musical dirixida principalmente
a nenas e nenos e ás súas familias. Durante
máis dunha hora, as nenas e nenos e as súas
familias cantarán, bailarán e gozarán desta
viaxe musical. 

Participación: nenos/as de 1 a 10 anos. É necesaria
entrada: 3 € / 2 €. Pódese reservar no Pazo da Cultura
(981 704 300) desde 15 días antes.

O galo engancha
Contacontos teatral de Trinketrinke

Mércores 9 / 17.30 h e 19.00 h (dúas
sesións) / Biblioteca Rego da Balsa

Érase unha vez un galo que todas as mañás
cantaba moi cedo. Un día o granxeiro, farto
del, colleuno polo pescozo e..., xa non se
puido soltar.

Participación: máximo 60
nenos/as de 3-8 anos en
cada unha das sesións,
acompañados/as dunha
persoa adulta. É necesario
recoller convite de balde na
Biblioteca Rego da Balsa
desde o 2 de marzo.

Jim e a
illa do
tesouro
Teatro de
Emedous

Domingo 13 / 18.00 h / Pazo da Cultura

O pequeno e valente Jim Hakins rexenta co seu
pai unha pequena pousada na costa de
Inglaterra. Diante do mar soña con vivir
aventuras e converterse nun gran mariño.
Acción e moito humor grazas aos excelentes
monicreques piratas desapiadados. 

Participación: nenos/as a partir de 5 anos. É necesaria
entrada: 3 € prezo ordinario e 2 € prezo especial con
desconto. Pódese reservar no Pazo da Cultura (981 704
300) desde 15 días antes.
Rede Galega de Teatros e Auditorios

Brinca Vai!
Concerto de
Paco Nogueiras

Xoves 17 / 18.00 h / Pazo da Cultura

Brinca vai! é un camiño cheo de pasos grandes,
pasos pequeniños, de carreiras e chimpos, de
risas, de bailes, de notas, melodías e, sobre todo,
de xogos. De xogar a pensar. E a bailar e cantar!

Participación: nenos/as de 1 a 10 anos, acompañados/as
de ata dúas persoas adultas. Entrada libre e de balde até

completar aforo.

Contos de
primavera
Contacontos teatral
de Trinketrinke

Mércores 30 / 17.30 h e
19.00 h (dúas sesións) /
Biblioteca Rego da Balsa

Din que a primavera o sangue altera, e a Lilí Gruyére
algo lle pasa: hoxe só conta contos de amor.

Participación: máximo 60 nenos/as de 3-8 anos en cada
unha das sesións, acompañados/as dunha persoa adulta.
É necesario recoller convite de balde na Biblioteca Rego
da Balsa desde o 23 de marzo.

Actividades para a socialización en galego da infancia

+info:
Servizo de Normalización Lingüística

Concello de Carballo
Pazo da Cultura 2.º andar

981 704 304
nelvidal@carballo.gal 
www.carballo.gal 

Xaneiro
Febreiro
Marzo

www.apego.gal

Carballo 2016

Se estades a
agardar un
bebé...,
parabéns!,
podedes achegarvos
polo Servizo de
Normalización
Lingüística do
Concello de Carballo
para inscribirvos no
proxecto Apego e
recibirdes os
agasallos de 
benvida! :-)

Se tedes fillas
ou fillos de ata
6 anos
tamén podedes
dirixirvos ao Servizo
de Normalización
Lingüística para
inscribirvos no
programa Apego e
así recibirdes
información sobre
todas as actividades
e recursos.

Coñece máis
sobre o
programa
Apego
no web
www.apego.gal
ou na páxina de
Facebook
Apego.gal


