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SELIC

Obradoiro de ilustración

Compostela + solidaria

(Semana do Libro de Compostela)

Eva Agra/ Urco Editora

Do 1 ao 10 na praza da Quintana

Martes 5 ás 18.30 h
Obradoiro de ilustración infantil impartido
por Eva Agra, ilustradora da colección
“Mulleres Bravas da nosa Historia”.

Rompe o silencio II.
Terra de Homes

Todas as actividades da SELIC son de acceso
libre ata completar a capacidade.

Poemas estampados
Xandobela. Venres 1 ás 18.30 h
Obradoiro creativo de ilustración de
poemas con selos e tintas. Maiores de 5 anos.

Ring Ring! Quen rima?
Hércules edicións. Sábado 2 ás 12.30 h

Obradoiro de ilustración e lectura dos
poemas do libro.

Cara de velocidade
Marga Tojo. Sábado 2 ás 13.30 h
Presentación do poemario.

Contacontos
Solidariedade Internacional de Galicia
Mércores 6 ás 18 h
Os contos serán o fío condutor para
achegar realidades de países empobrecidos
desde unha óptica postiva. Maiores de 5 anos.
SELIC e Compostela + solidaria

Imos levarnos ben...
Xandobela. Venres 8 ás 18.30 h
Contos de diversidade e interculturalidade,
para a paz e a convivencia.
Maiores de 5 anos e menores acompañados

Blanca Millán / Libraría Palacios

Manuela

Xandra a landra que
quería voar
Mercedes Queixas / Urco Editora
Domingo 3 ás 18 h. Contacontos.

Navegando entre papel e
contos mar adiante
Xandobela. Domingo 3 ás 18.30 h
Paseo lúdico arredor de Mar adiante, de
María Victoria Moreno, con obradoiros de
confección de elementos mariños con
origami, que nos axudarán a coñecer as
historias da escola do barco “Arroás”.
Maiores de 5 anos e menores acompañados

Ata o venres 15. Centro Cívico de Vite
Exposición sobre a prevención e a violencia
entre e cara á adolescencia (ciberbulliyng,
sexting, goominnng…), especialmente a
violencia sexual.

Coñecer o comercio xusto a
través da cociña
Solidariedade Internacional de Galicia

Lola e as 21 vacas
Sábado 2 ás 17.30 h
Xogos, contacontos e sinatura do libro.

Asemblea de Cooperación pola Paz

Blanca Millán e R.J Peralta/ Libraría
Palacios. Sábado 9 ás 18 h
Xogos, contacontos e sinatura do libro da
man dos autores.

Pan e auga? Sopas!
Xandobela. Sábado 9 ás 18.30 h
As cantigas de base popular e tradicional, a
gastronomía e os enredos e brincadeiras
forman parte das historias do avó Casiano.
A contada remata nun sinxelo obradoiro de
cociña creativa a xeito de brincadeira.
Maiores de 5 anos e menores acompañados

Historias da tinta imaxinaria
aCentral Folque

Paula Carballeira (narradora), Alba María
(improvisadora) e Queco Díaz (guitarrista)

Xoves 7 ás 18.30 h. CC de Santa Marta
Obradoiro de repostería infantil no que se
empregan ingredientes de comercio xusto e
agricultura ecolóxica.
De 6 a 12 anos. Inscrición no CC de Santa Marta
ou no teléfono 981 543 017

Obradoiro artístico con
materiais de refugallo
ONGD FISC. Venres 8 ás 19.15 h
Centro Cívico de Conxo
Elaboramos obxectos creativos á vez que os
cativos e cativas aprenden a reducir o
impacto ambiental do seu consumo.
Maiores de 9 anos. Inscrición no CC de Conxo

Desfiando a roupa
Asemblea de Cooperación pola Paz
Xoves 14 ás 18.30 h. CC das Fontiñas
Coñecemos como se producen as pezas de
roupa no mundo globalizado. Falamos da
efémera duración das modas e reflexionamos
sobre as consecuencias do seu consumo.
Acompaña a exposición “Produtores do sur e
comercio xusto”.
De 9 a 12 anos. Inscrición no CC das Fontiñas

Encontro e pequeno concerto.

Domingo 10 ás 18 h
Espectáculo que pretende achegar tres
caras da oralidade galega (conto, poesía
improvisada e canto), especialmente, aos
máis pequenos e pequenas.

Que é un libro?

Quen ten cu ten medo
Xandobela. Domingo 10 ás 18.30 h
Contos de medo.

Venres 15 ás 19 h. Centro Cívico de Vite
Charla para familias e profesionais que
acompaña a exposición “Rompe o silencio II.
Terra de Homes”.

Maiores de 5 anos e menores acompañados

Inscrición no teléfono 981 542 490 ata o xoves 14

Grandes historias
en formato pequeno

Obradoiro de elaboración de minilibros onde se
traballará a escrita, a ilustración e unha
maneira moi sinxela de encadernar os libros.

tradicións e da sabedoría popular. + 6 anos.

Venres 15 ás 18 h. Centro Cívico de Vite
Obradoiro de animación á lectura onde se
traballará de forma lúdica a imaxinación.

Maiores de 6 anos. Inscrición no CC de Santa Marta
ou no teléfono 981 543 017. Ler conta moito

Radio Bulebule
Paco Nogueiras / O faro dos tres
mundos. Luns 4 ás 18.30 h

Patasdepeixe editora. Luns 4 ás 19 h
Obradoiro de coñecemento do libro e o
proceso de produción. De 6 a 10 anos

Maiores de 6 anos. Inscrición no teléfono 981 542 490
ata cubrir as prazas. Ler conta moito

Xogo de descuberta na biblioteca
Antía Yáñez
Venres 15 ás 18.30 h. CC de Santa Marta
Carmiña e Xustino decidiron secuestrar un par
de crianzas para encher a súa biblioteca e
fóiselles “un pouco” das mans: meteron unha
chea de rapaces e rapazas en diferentes libros
e agora non os atopan! Sorte que, como son
moi despistados, deixaron pistas para poder
dar con eles… Axudámoslles?
De 6 a 12 anos. Inscrición no CC de Santa Marta ou
no teléfono 981 543 017. Ler conta moito

Lobo Bobo
Elefante Elegante
Sábado 16 ás 18 h. CC de Santa Marta
Que pasaría se o lobo de Carrapuchiña se
fixese vexetariano? Que acontecería se a
madrasta de Branca de Neve se convertese
nun dos tres porquiños por mirarse tanto no
espello máxico?
De 3 a 8 anos. Entrada de libre e de balde até
completar a capacidade da sala. Ler conta moito

Minicontos
O faiado de Nin
Martes 19 ás 18.30 h. CC de Santa Marta

DE EXCURSIÓN!
Axexar as quenllas do acuario, visitar o
gando da granxa escola, observar os
bechiños e as plantas do parque
natural, pasear polo monte máis
próximo e apañar amoras... Co cole ou
en familia, calquera opción é a mellor!
Xuño é mes de excursións e a rapazada
xa devece por coñecer lugares novos,
así que, aquí vos deixamos un xoguiño
para as que teñan que preparar a
mochila nos vindeiros días.

Prevención da violencia
entre e cara á adolescencia
Asemblea de Cooperación pola Paz

Inscrición en ciac@santiagodecompostela.gal ou no
teléfono 981 543 145.

O xogo de Nano
Raquel Queizás

Cantacontos
Pablo Díaz
Xoves 21 ás 17.30 h. Centro Cívico do Ensanche
Unha viaxe a través dos contos coa música
como fío condutor, onde se tratarán temas e
rutinas adaptadas para os máis peques. Unha
sesión relaxada onde a fantasía e a ilusión
serán as protagonistas, e na que grandes e
miúdos colaborarán cantando e entoando
melodías e retrousos.
De 0 a 5 anos. Inscrición entre o 8 e o 14 de xuño en
dlg@santiagodecompostela.gal. 35 prazas

A noite máis longa do ano
Venres 22 ás 19.30 h. Centro Cívico de Vite
Con motivo do día de San Xoán, teremos unha
festa máxica, organizada polos máis pequenos
do centro.
Unha exhibición de bailes e un concerto de
guitarra daranlle a benvida á noite máis longa
do ano. Remataremos cunha pequena
merenda. Aberto completar a capacidade da sala

As herbas de San Xoán
Venres 22 ás 18 h. CIAC
Na véspera da noite de San Xoán coñeceremos
as herbas que se usan tradicionalmente,
Aprenderemos algunhas das súas propiedades
e buscarémolas na contorna das Brañas de Sar
para transmitirlle á rapazada a importancia das

Mércores 27 ás 17.30 h. CC do Ensanche
Nano recibe unha visita moi especial o día do
seu aniversario. Está todo preparado: a torta,
as candeas, os globos…
Os Nanocontos son pequenas historias que
captan a atención dos bebés e estimulan a súa
percepción.
De 0 a 3 anos. Inscrición entre o 15 e o 21 de xuño en
dlg@santiagodecompostela.gal. 25 prazas

Mundo Máxico 3.0
Mago Pedro Bugarín
Mércores 27 ás 19 h. Aula de xogo co Centro
Cívico das Fontiñas
Maxia tradicional e xogos 3.0, ilusionando co
máis místico da literatura clásica e o máis
moderno das tecnoloxías. Non deixará
indiferente a ninguén.
Maiores de 6 anos. Entrada libre ata completar a
capacidade da sala. Ler conta moito

Móllate en Vite 2018
Xoves 28 ás 17.30 h. Centro Cívico de Vite
Coa chegada do verán no CC de Vite propoñemos refrescarnos con xogos e dinámicas de
auga. Obrigatorio traer toalla, chanclas e mais
unha muda.
Suspenderase se vai mal tempo.
Inscrición entre o 19 e o 26 de xuño no CC de Vite ou
no teléfono 981 542 490

Cal sobra na mochila?
GAFAS DE SOL

BOCADILLO

PARAUGAS

COELLO
CÁMARA FOTOGRÁFICA

Xa coñecedes a canción de
moda para ir de excursión?
Afinade as gorxas co retrouso:

Que emoción! Que emoción!
Hoxe vou de exploración!
Polo monte ou polo mar,
que ben o imos pasar!
LETRA: Luís Prego
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