XULLO/AGOSTO
NENAS / NENOS / ACTIVIDADES / EN GALEGO

XULLO
Día

Hora

Lugar

Luns 3

De 18.30 h
a 19.45 h

Paseo da Ferradura
(escultura de
Valle-Inclán)

Actividade

Monicreques en ruta:
Con Valle-Inclán por
Santiago

Idade
+ 5 anos

Procedemento
Presentación no punto de
inicio 10 minutos antes do
comezo.

Descubre a cidade e a súa relación co
xenio e figura de Ramón del Valle-Inclán,
a través dos monicreques.
Turismo de Galicia. Abanca. Ateneo de
Santiago. Museo Valle Inclán da Pobra
do Caramiñal.

Martes 4

De 11 a
12.30 h

CSC de Vite

BB-Ludo. Xogamos na
cociña

3 a 6 anos

Inscrición un día antes no CSC
ou no teléfono 981 542 490.

Coas nosas mans
construímos

3 a 6 anos

Inscrición un día antes no CSC
ou no teléfono 981 542 490.

Obradoiro de receitas de cociña
sinxelas.
Mércores 5

De 11.30 a
13 h

CSC de Vite

Obradoiro de pequenos traballos
manuais.
Venres 7

Sábado 8

11.30 h

18.30 h

Parque Eugenio Granell
(O Paxonal)
CIAC

Móllate

Inscrición no 981 542 350.

Xogos de auga.

Obradoiro de
granizados
sustentables

+ 8 anos

ciac@santiagodecompostela.gal
981543145

BB-Ludo. Xogamos na
cociña

3 a 6 anos

Inscrición un día antes no CSC
ou no teléfono 981 542 490.

Orella Pendella

0 a 6 anos

20 prazas. Inscrición por correo
electrónico:
dlg@santiagodecompostela.gal,
entre o 1 e o 10 de xullo.

Ruta interpretativa
polas Brañas do Sar

+ 7 anos

ciac@santiagodecompostela.gal
981543145

Maxia

+ 3 anos

Un obradoiro onde poderemos
aprender a facer granizados ou zumes
de froitas saudables e con produtos de
temporada sen aditivos nocivos para a
nosa saúde e para o medio.
Martes 11

De 11 a
12.30 h

CSC de Vite

Obradoiro de receitas de cociña
sinxelas.
Xoves 13

Sábado 15

18.30 h

12 h

Xardín do Pazo de
Amarante (praza de
Salvador Parga).
Se chove na Zona C.

CIAC

Migallas Teatro
Unha divertida sesión de narración oral
para xogar cos ditos infantís de sempre
na que cativos e pais poderán gozar
aprenden xogos e cancións con música
en directo.

Acompañaremos á auga no seu
percorrido desde as Brañas ata o río Sar
coñecendo e recoñecendo os seus
valores naturais, usos tradicionais e
outras curiosidades deste fermoso lugar.
Luns 17

19 h

LSC de Villestro

Martín Camiña
Sesión cun dos magos máis recoñecidos
de Galicia, que conta cunha dilatada
experiencia profesional no mundo do
ilusionismo.
Praza do Matadoiro

A Galiña Azul

+ 3 anos

Fran Rei
Narración, humor, maxia e monicreques
para achegarse ao universo que Carlos
Casares creara para que a pequena Ana
“non esquecese nunca que é galega”.
Martes 18

De 11 a
12.30 h

CSC de Vite

BB-Ludo. Xogamos na
cociña

3 a 6 anos

Inscrición un día antes no CSC
ou no teléfono 981 542 490.

Obradoiro de receitas de cociña
sinxelas.
19 h

CSC de Vite

Estamos no verán!

+ 2 anos

Xoán Curiel
Un percorrido polas historias da
primeira novela-disco da literatura
galega, con textos de Charo Pita,
música e cancións de Xoán Curiel.
Narra a historia de Xoán e Jara que cos
seus amigos e amigas deciden montar
un grupo de música ao longo do verán.
19 h

Área Central

Cocorocó

+ 3 anos

Raquel Queizás
COCOROCÓ é un berro de loita contra
as inxustizas, é un canto que nos fai
pensar, respectar e valorar a outra que é
diferente a nós.
Mércores 19

19 h

LSC Lavacolla

Lila Star

+ 3 anos

Pista Catro Produtora de
Soños
Un espectaculazo con moooitoooo flow,
onde os equilibrios imposibles sobre
obxectos son posibles a ritmos que non
poderás deixar de bailar!!!
Praza Roxa

O vendedor de fume

+ 4 anos

Ghazafelhos
Ungüentos para facer medrar o cabelo,
elixires para os catarros, pomadas para
un propulsado primaveral… Achéguense
e fagan cola!!
CSC da Trisca

Sesión de contos

+ 3 anos

Baobab
Andrea Bayer é unha das principais
figuras do teatro de narración oral en
Galicia. Nesta sesión, Andrea vai
engarzando contos propios e populares
dende a súa tremenda capacidade de
contar historias e transmitir emocións.
Xoves 20

Todo o día

Parque Eugenio Granell

Romaría cativa
Sons miúdos 10.30 h

Unha volta polo panorama musical
galego infantil a través dos máis
importantes músic@s e cantantes (Magín
Blanco, Pablo Díaz, Gloria Mosquera,
Paco Nogueiras, ana Senlle e Xoan
Curiel). Conducido pola actriz Montse
Piñón e o actor Pepablo Patiño.

Anxo Moure 12.30 e 17.30 h
3 a 6 anos

Un día os contos decidiron subirse a
unha bicicleta. Os libros percorren rúas,
bosques, prazas e praias para engaiolar
a grandes e pequenos.

O gaiteiro bucólico

12.30 e 17.30 h
Escoitamos a historia de Pedro, o
tátara-tátara-tátara neto dun músico
que, coma outros moitos, caeu no
esquecemento e do que herdou os seus
instrumentos, os seus apuntamentos e
os seus trebellos.

Percubebés 12.30 e 17.30 h
0 a 3 anos

Desenvolver o ritmo que todas e todos
levamos dentro é fundamental para
medrar a nosa capacidade neuronal,
ademais de introducirnos na nosa
cultura musical. E por que non comezar
dende idade temperá?

Fantasías coas palabras 13.30 h

Unha aventura co abecedario. Os
personaxes desenvolven escenas e
cancións onde as letras son as
protagonistas. Dous amigos descobren
no faiado un feixe de “cachifallada” e un
abecedario.

Te, chocolate, café 18.30 h
Unha fermosa proposta para xogar con
aloumiños a través das cantigas. Unha
actividade onde os máis pequenos da
casa gozarán dunha viaxe sensorial a
través de palabras, arrolos, música,
poesía e teatro...
Venres 21

19 h

CSC do Castiñeiriño

Os xogos do
Paporrubio

+ 3 anos

Estrafalaria

+ 4 anos

Compendio de xogos animados de
temática agraria, que nos dá a coñecer
un dos paxaros máis pequenos,
rebuldeiros e cantaruxeiros.
Sábado 22

19 h

LSC de Aríns

Xarope Tulú
Espectáculo que combina a narración
oral coa manipulación de obxectos onde
o público participa activamente do
relato. As personaxes que interveñen na
historia caracterízanse pola súa
peculiaridade e levan a diferenza como
bandeira.
Xoves 27

Do 31 de xullo ao
1 de setembro,
incluídos (agás

18.30 h

De 11.30 a
13.30 h

Xardín do Pazo de
Amarante.
Se chove na Zona C

Punto de encontro:
Praza do 8 de marzo.
Se chove, Zona C.

fins de semana e
festivos)

Un bico para Alí

0 a 6 anos

Inscrición por correo
electrónico a
dlg@santiagodecompostela.gal
entre o 10 e o 20 de xullo.
20 prazas

6 a 10 anos

Inscrición no punto de
encontro durante os primeiros
15 minutos. 20 rapaces/as por
orde de chegada. Recollida no
mesmo punto.

6 a 10 anos

Inscrición no punto de
encontro durante os primeiros
15 minutos. 20 rapaces/as por
orde de chegada. Recollida no
mesmo punto.

Fabaloba e Luís Prego
Entre os novos amigos de Alí hai un moi
especial: un neno en problemas por mor
dun vento triste que lle levou a fala. Un
novo capítulo das aventuras da nena Alí.

A rúa é nosa.
Territorio xogantín
Xandobela
Non hai escola, non estás de viaxe…,
vas ficar na casa? Mellor quedamos e
facemos nosa a rúa. Iso si, sen mamá e
papá.

AGOSTO
Do 31 de xullo ao
1 de setembro,
incluídos (agás

De 11.30 a
13.30 h

Punto de encontro:
Praza do 8 de marzo.
Se chove, Zona C.

fins de semana e
festivos)

Mércores 2

A rúa é nosa.
Territorio xogantín
Xandobela
Non hai escola, non estás de viaxe…,
vas ficar na casa? Mellor quedamos e
facemos nosa a rúa. Iso si, sen mamá e
papá.

18.30 h e
19.45 h

Paseo da Ferradura
(escultura de
Valle-Inclán)

Monicreques en ruta:
Con Valle-Inclán por
Santiago

+ 5 anos

Presentación no punto de
inicio 10 minutos antes do
comezo.

+ 8 anos

ciac@santiagodecompostela.gal
981543145

Descubre a cidade e a súa relación co
xenio e figura de Ramón del Valle-Inclán,
a través dos monicreques.
Turismo de Galicia. Abanca. Ateneo de
Santiago. Museo Valle Inclán da Pobra
do Caramiñal.

Sábado 5

12 h

CIAC

Obradoiro de
elaboración dun
forno solar

Un obradoiro onde poderemos aprender
a construír un pequeno forno solar e así
ver como obter enerxía dunha fonte
renovable como é o sol.
Martes 8

19 h

Praza de San Martiño
Pinario

A cabeza do dragón

5 a 12 anos

Títeres Cachirulo
O Príncipe Verdemar terá que loitar
contra bandoleiros e mesmo contra o
terrible dragón que ten apresada a filla
do Rei Micomicón. Adaptación para
monicreques da obra de Valle-Inclán, “A
cabeza do dragón”.
Cultura no camiño

Xoves 10

19 h

Parque de Bonaval

Lobo bobo

3 a 8 anos

Elefante Elegante
Que pasaría se o lobo da Carrapuchiña
se fixese vexetariano? Que acontecería
se a madrasta de Branca de Neve se
convertese nun dos tres porquiños cada
vez que se mira no espello?
Sábado 12

18.30 h

CIAC

Ruta interpretativa
por Belvís

+ 7 anos

Amigo

+ 3 anos

A través desta andaina polo Parque de
Belvís achegarémonos a algúns dos
seus usos no noso día a día e ao longo
da historia.
Martes 22

19 h

Praza de San Martiño
Pinario

Mumusic
Estalan momentos de delirio e disparate
entre bailes e acrobacias, desmantelando así o seu propio circo interior.
Cultura no camiño

Mércores 23

19 h

Parque de Belvís

A orixe

+ 6 anos

As dríadas
Percorrido pola historia do hip-hop con
explicacións bailadas e participacións
das persoas asistentes que teñen que
estar dispostas a desconxuntárense da
risa e a gozar do movemento tolo.
Cultura no camiño

Xoves 24

19 h

Parque de Bonaval

Barriga Verde

+ 0 anos

Viravolta Títeres
Combinando a tradición do monicreque
galego coa europea, recollemos cinco
situacións que Barriga Verde en
compañía da súa cachaporra, resolve
dunha maneira que incomoda ao Demo,
ao ver o seu inferno cheo de personaxes
que non lle son gratos.
Cultura no camiño

Luns 28

19 h

Praza da Quintana

Código

+ 3 anos

Dani García
O código lingüístico posibilítanos a
comunicación coas demais persoas.
Pero… Que pasaría se perderamos ese
código?
Cultura no camiño

Martes 29

19 h

Praza de San Martiño
Pinario

O secuestro da
bibliotecaria

5 a 12 anos

Sarabela
O Consello Municipal reúnese para
determinar se o pago do rescate da
bibliotecaria municipal debe figurar
como gasto de persoal ou como un
gasto do fondo de cultura...
Cultura no camiño

Mércores 30

19 h

Parque de Belvís

Ritmo refugallo

+ 3 anos

Trío Refugallo
Unha nova proposta da man de
membros de Odaiko e A Magnifique
Bande dos Homes sen Medo que
mestura clown, música sobre
instrumentos feitos a partir de materiais
de refugallo, participación e interacción
co público.
Cultura no camiño

Xoves 31

19 h

Parque de Bonaval

Rosa Caramelo
Talía Teatro
Illada nun xardín, Margarita é a única
elefanta do grupo que non consegue que
a súa pel sexa de color rosa caramelo.
Un espectáculo para nenas e nenos
onde se lle dá a volta aos roles e
estereotipos de xénero.
Cultura no camiño

Obradoiros Contacontos Teatro Música e mais...
+INFO: www.apego.gal www.apego.santiagodecompostela.gal

4 a 8 anos

ciac@santiagodecompostela.gal
981543145

