
APEGO NA
PRIMAVERA

Obradoiro; familias con nenas/os de 0 a 5 anos

FÍOS DO QUERER
Con Cé Orquestra Pantasma

Obradoiro para aprender cantigas, melodías e
lingua a través dun espectáculo pensado para

cantar, bailar e xogar en familia.
Xoves 2 de abril, de 18 h a 18.45 h na Casa Azul

Obradoiros; familias con nenos/as de de 0 a 2 anos

ARROLOS DE SALITRE
Con Faia Díaz e Guillerme Fernández

Nestes dous obradoiros aprenderemos as melodías tradicionais coas
que arrolas or bebés, transmitíndolles apego, lingua e música

Sábado 18 de abril, de 11 h a 12 h e de 12.30 h a 13.30 h na Casa Azul

CÓMPRE INSCRIBIRSE PARA
TODAS AS ACTIVIDADES:

apuntate.pontevedra.gal

Máis información en facebook.com/apego.gal e
www.apego.gal

Obradoiro para profesionais do ensino
de 0 a 6 anos

ALÍ
Con Fabaloba

Obradoiro para dar a coñecer materiais
e recursos en galego de utilidade na

educación e para o día a día nas aulas.
22 e 29 de febreiro

Faladoiro; pais e nais de fillas/os de 0 a 3 anos

COMO APOIAR
O COMEZO DA VIDA
Con Sonia Villanueva
Faladoiro para adultos sobre o movemento libre e o xogo
a través da pedagoxía Pikler.
Mércores 25 de marzo, de 17.30 h a 19 h na Casa Azul

Obradoiro; familias con nenas/os de 0 a 6 anos

VAI DE XOGOS
Con Risotadas
Obradoiro na rúa para aprendermos e gozarmos dos
xogos ao aire libre.
Venres 24 de abril de 17 h a 19.30  h nos xardíns do

Doutor Marescot

Saída á natureza; familias con nenos/as de 0 a 6 anos

APRENDENDO A
FALAR COS
PAXARIÑOS

Con Ventos
Saída pola Illa do Covo para observar a natureza e

aprender sobre a nosa contorna natural.
Domingo 31 de maio de 11 h a 12.30 h na ponte peonil

da Illa do Covo

Andaina; familias con nenas/os de 0 a 6 anos

NA PROCURA DAS
HERBAS DE SAN XOÁN
Con Amancio Castro, membro de Vaipolorrío
Excursión polo río Gafos para coñecer e identificar as
especies naturais e atopar as herbas de san Xoán.
Domingo 21 de xuño de 10 h a 12 h desde o albergue

de peregrinos ao muíño de Salcedo

FEBREIRO MARZO

ABRIL

XUÑOMAIO

SALÓN DO
LIBRO

CONGRESO DE
MEDIACIÓN LECTORA

Do 6 ao 22 de marzo 26, 27 e 28 de marzo

salondolibro.gal pontevedra.gal

GALEGOTE
ROCK

Sábado 25 de abril


