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Programación infantil con

Une, 
dole

tele, 
candele,

   chinchín,
corropín,

conta ben,
que son dez.

(Recitado popular para 
xogar cos dedos)

somane, 
badal,

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 

 

Mai Mai  
Baobab Teatro
Venres 5, ás 18:00 h 
Casa da Cultura de Bertamiráns
Espectáculo no que coñeceremos a historia do 
último oso panda do planeta a través dunha 
aventura que mestura o amor e a concienciación 
ambiental.

A partir de 5 anos. ENTRADAS: @Billeteira.
+INFO: Cultura

Arrolos de salitre
Guillerme Fernández e Faia Díaz
Xoves 11, ás 18:00 h 
Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Obradoiro de cantos de berce onde aprenderemos 
melodías para arrolar as crianzas con lingua, 
música e moito apego. 

De 0 a 2 ou familias que estean agardando un bebé. 
INSCRICIÓN PREVIA do 3 ao 10 de marzo enviando un 
correo a normalizacion@concellodeames.gal. De balde 
+INFO: SNL

Almanaque musical
Percubebés
Venres 12, ás 18:00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro
Música e voz para coñecer o almanaque con 
divertidas canción que nos ensinarán o ciclo do 
ano, as lúas, as mareas e as festas a través do 
canto e do baile.

De 0 a 3 anos. ENTRADAS: @Billeteira. +INFO: Cultura 

Obradoiro de xogos musicais  
e debuxo rítmico
Mirari Urruzola (Babaluva Teatro)
Xoves 18, ás 18:00 h 
Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Un obradoiro  que mestura xogos, música , baile 
e debuxo  para gozar en familia ao tempo que 
fomentamos o ritmo e  a expresión corporal, 
artística e lingüística.

De 2 a 4 anos. INSCRICIÓN PREVIA do 10 ao 17 de marzo 
enviando un correo a normalizacion@concellodeames.gal. 
De balde +INFO: SNL

Don Gaiferos
Os Monicreques de Kukas
Venres 26, ás 18:00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro
Teatro con actores e monicreques para contar a 
viaxe do peregrino Gaiferos ata chegar á 
catedral de Compostela, acompañado de 
cancións e música do folclore galego.

Público familiar. ENTRADAS: @Billeteira. +INFO: Cultura 

Rockeando con Ramona
Pakolas
Venres 9, ás 18:00 h 
Casa da Cultura de Bertamiráns
Un concerto cheo de humor no que coñeceremos 
as aventuras de Ramona Órbita e a súa máquina 
do tempo e co que aprenderemos, cantaremos e 
gozaremos a ritmo rockeiro.

Público familiar. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 29 de marzo ao 8 de abril 
enviando un correo a normalizacion@concellodeames.gal. 
+INFO: SNL

Catro
Caramuxo Teatro
Venres 16, ás 17:00 e ás 18:00 h 
Casa da Cultura   de Bertamiráns
Espectáculo de danza que xoga coa vida, as 
formas, os sons e as texturas para descubrir o 
baile como linguaxe e canle de coñecemento.

De 6 meses a 3 anos. ENTRADAS: @Billeteira.        
+INFO: Cultura 

Viaxe a Carballolandia 
(Ribeira Sacra)
Sábado 17, saída ás 10:00 h e regreso ás 20 h
Unha xornada no eco-espazo de Carballolandia, na 
Ribeira Sacra, na que nos achegaremos ao mundo 
das árbores autóctonas, da contorna �uvial e dos 
seres mitolóxicos galegos nun espazo pensado 
para o divertimento, o lecer e a convivencia. 

Público familiar. INSCRICIÓN PREVIA do 7 ao 14 de abril 
enviando un correo a normalizacion@concellodeames.gal. 
De balde +INFO: SNL

Cantar, contar e xogar
Bea Campos
Martes 20, ás 18:00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro
Obradoiro ameno e divertido, con música en 
directo, no que a xente grande e pequena 
aprenderá e gozará cos contos, cos xogos, coa 
música e coa tradición oral ao tempo que 
coñecen e comparten materiais e recursos para 
criar en galego.

Familias con crianzas de 0 a 6 anos. INSCRICIÓN 
PREVIA do 12 ao 19 de abril enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal. De balde +INFO: SNL

Canta, Buguina, canta! 
Marta Ortiz
Venres 30, ás 18:00 h 
Casa da Cultura de Bertamiráns
Teatro, contos, poesía e música para explorar os 
sentidos, xogar coas palabras, debuxar ideas e 
transitar emocións. A nosa buguina faranos 
soñar con viaxes en barquiños de pau nas que 
poderemos explorar mundos sorprendentes.

Público familiar. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 22 ao 29 de abril enviando un 
correo a normalizacion@concellodeames.gal. +INFO: SNL

Punkdemia
Peter Punk 
Venres 28, ás 18:00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro
Un espectáculo de circo, clown e malabares 
cheo de sorrisos e gargalladas no que o doutor 
Punkdemia nos amosará a súa particular visión 
da pandemia. Empregará malabares con 
coronavirus, a vacina da risa ou a cadeira 
Corentrona para facernos rir e esquecer o medo 
mentres nos lembra a importancia de coidarnos.

Público familiar. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 20 ao 27 de maio enviando un 
correo a normalizacion@concellodeames.gal. +INFO: SNL

28 de xuño, DAS 18 ÁS 20 h
pazo da peregrina de bertamiráns

Dinamizan: Pablo Díaz
e OLGA KIRK

Un encontro para coñecerse, compartir, cantar, bailar,        
aprender cancións galegas, merendar e, sobre todo, pasalo ben.

se tocades algún instrumento tradicional, non esquezades traelo.  
e a merenda para compartir! 

Inscrición previa enviando un correo a normalizacion@concellodeames.gal cos nomes e apelidos 
das persoas participantes, idades e teléfono de contacto.

normalización lingüística www.concellodeames.gal

Foliada con Apego
Venres 7, ás 18.00 h
Patio do Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Unha actividade ao aire libre chea de música para 
compartir, cantar, bailar, aprender cancións 
galegas e, sobre todo, pasalo ben.

Público familiar. De balde 
INSCRICIÓN PREVIA do 30 de abril ao 6 de maio 
enviando un correo a normalizacion@concellodeames.gal. 
+INFO: SNL

 

Sábado 19 de XUÑO
Pazo da Peregrina

Unha xornada chea de actividades e recursos para 
gozar en familia e para facorecer a socialización  

e  a crianza en galego 
Elaborarase unha programación especí�ca


