
Radio Bulebule
Paco Nogueiras
Venres 13, ás 18:00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro
Música en directo nun divertido programa cheo de 
humor, baile, cancións e sorrisos. 

INSCRICIÓN PREVIA do 5 ao 12 de novembro enviando 
un correo a normalizacion@concellodeames.gal. 

Público familiar. De balde. +INFO: SNL

Contos de medo que
deixan durmir
Caxoto contacontos
Xoves 29, ás 18:00 h
Casa da Cultura do Milladoiro
Recursos para que as nenas e nenos aprendan a 
afrontar o medo, a rirse del, a sacarlle proveito e 
a convertelo nunha porta cara a un mundo cheo 
de aventuras e fantasía.

INSCRICIÓN PREVIA do 21 ao 28 de outubro enviando 
un correo a normalizacion@concellodeames.gal. 

A partir de 3 anos. De balde. +INFO: SNL

Ames20

Polo camiño, contos da feira.
A cova das letras
Venres 20, ás 18:00 h 
Casa da Cultura de Bertamiráns
Contos e cantos que fan voar a imaxinación. 
Pepa das mulas, o vendedor de tarabelas....       
e outros personaxes recobrarán vida para 
achegarnos á cultura popular.

INSCRICIÓN PREVIA do 12 ao 19 de novembro enviando 
un correo a normalizacion@concellodeames.gal

Público familiar. De balde. +INFO: SNL

Actividade do programa FalaRedes da Xunta de Galicia

O berce das verbas
Caxoto contacontos 
Venres 27, ás 18:00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro
Imaxe, voz e música para  transmitir emocións e 
para acompañar as crianzas nos momentos 
previos ao sono e aos soños.

INSCRICIÓN PREVIA do 19 ao 26 de novembro enviando 
un correo a normalizacion@concellodeames.gal

De 1 a 4 anos. De balde. +INFO: SNL

Galego:Maxia
Dani Polo
Luns 21, ás 18:00 h 
Casa da Cultura de Bertamiráns
Espectáculo de maxia, didáctico e participativo 
no que descubriremos o poder máxico da lingua.

INSCRICIÓN PREVIA do 11 ao 18 de decembro enviando 
un correo a normalizacion@concellodeames.gal

Público familiar. De balde. +INFO: SNL

Contos de chupete
Bea Campos
Venres 6, ás 18:00 h
Pazo da Peregrina de Bertamiráns
As crianzas poderán chuchar contos, cancións e 
arrolos ata encher a barriguiña nesta proposta 
para bebés que integra xogos, música en directo, 
expresión dramática e tradición oral.

INSCRICIÓN PREVIA do 29 de outubro ao 5 de 
novembro enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal

De 0 a 3 anos. De balde. +INFO: SNL

Botón, botón
da bota boteira:

Chirivitón, vaite con ela!
(Recitado para botar a sortes)

Programación infantil con

Ames´20

Un corazón a flor de pel
Caxoto contacontos 
Xoves 17, ás 18:00 h 
Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Unha viaxe pola intelixencia emocional con 
contos para aprender a escoitar o corazón, a 
xestionar emocións e a pensar en positivo.

INSCRICIÓN PREVIA do 9 ao 16 de decembro enviando 
un correo a normalizacion@concellodeames.gal

A partir de 4 anos. De balde. +INFO: SNL

The show moscón
Galitoon
Martes 22, ás 18:00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro 
Un circo presentado por unha mosca e 
representado por un armario que abre as portas 
para amosarnos os fantásticos números que hai 
no seu interior.

Entradas: @billeteira. Público familiar. +INFO: Cultura

Coñece máis sobre o programa Apego    
na web www.apego.gal

ou na páxina de facebook Apego

Se estades a agardar un bebé..., parabéns!,
podedes achegarvos polo Servizo de Normalización Lingüística do 

Concello de Ames para inscribirvos  no proxecto Apego e recibirdes os agasallos de benvida! :-)

, tamén podedes dirixirvos ao Servizo   
de Normalización Lingüística para inscribirvos no programa Apego e así recibirdes 

información sobre todas as actividades e recursos.

de amor, arraigo, lingua...

+info:  Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

Concello de Ames Praza do Concello 2  |  T: 981 883 002  

Cultura Casa da Cultura do Milladoiro 
 T: 981 535 940  |  cultura@concellodeames.gal

Servizo de Normalización Lingüística (SNL)                                              
normalizacion@concellodeames.gal  |  T: 662 377 215

@Billeteira abilleteira@concellodeames.gal

Unha aventura conxunta 


