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CASTAÑAS E CASTAÑOLAS
A friaxe e a chuvia van facendo 
acto de presenza e logo          
habemos ir pedindo papas 
quentes e castañas asadas. 
Mais nada nin ninguén vai 
impedir que en inverno tamén 
vaiamos de festa!!

Espantamedos
Odaiko Krea
Sábado 9 de novembro ás 18 h
CSC de Santa Marta
Os contos de medo de Inácio Vilariño e mais as 
percusións de Odaiko comporán un terrorí�co 
espectáculo  baseado nas festas tradicionais de 
defuntos. O Samaín será o pano de fondo! 
Atrevédesvos? + 4 anos*

Se as árbores falasen
Iseo A Moura
Domingo 3 de novembro ás 12.30 h
CSC do Castiñeiriño
Lume! Un terrible incendio destrúe a vida no 
monte! Pero unha nena aprenderá das 
árbores como recuperarse…
Sesión de contos e música onde se 
re�exionará sobre o respecto ao medio 
natural. + 3 anos

Tardes xogantinas
de outono
Xandobela
Os mércores lectivos de novembro e decembro 
de 18 a 19.30 h
EEL María Miramontes. As Fontiñas
Xoguetoloxía, xogos predeportivos, populares e 
tradicionais, coa lingua e a tradición oral, de 
enxeño e intelixencia, musicais, bailados… e un 
laboratorio xogantín para pasarmos un tempiño 
socializando en galego a través do xogo.
De 3 a 6 anos
Inscrición por orde de chegada na recepción do centro 
10 minutos antes do comezo de cada sesión. 15 prazas.

O home orquestra
Çè Orquestra Pantasma
Sábado 2 de novembro ás 19.30 h
CSC de Conxo
Gozar da música popular e festiva co home 
orquestra é sempre bo! Ven bailar e cantar en 
familia! Ritmo e fantasía onde todos somos 
protagonistas! Todas as idades*

Coa porta aberta
Bego Bras e Sonsoles Cordón
Mércores 6 de novembro ás 18.30 h
CSC do Cardeal Quiroga
Bego e Son achegarannos os costumes, a cultura 
e as tradicións da nosa terra. e  contarannos 
historias de hoxe e de onte, todo acompañado de 
música, cancións, baile e diversión. De 3 a 9 anos*

Un bico para Alí
Fabaloba e Luís Prego
Xoves 7 de novembro ás 18.30 h
CSC de Vite
Entre os novos amigos de Alí hai un moi especial: 
un neno con problemas por mor dun vento triste 
que lle levou a fala. De 0 a 6 anos*

A viaxe de Nano
Raquel Queizás
Xoves 28 de novembro ás 17 h
CSC de Sar
Sábado 14 de decembro ás 17.30 h
CSC de Verdía
Nano é unha ra pequena que vive cada día unha 
nova aventura, porque cando se é tan pequeno 
ata as cousas más sinxelas se converten en todo 
un reto. Nano está aprendendo pouco a pouco o 
nome das cousas; peite, vasoira, cunca... O nome 
das cores; vermella, laranxa, amarela...Todo o fai 
xogando! De 1 a 4 anos*

Camiños
Magín Blanco
Venres 29 de novembro ás 19 h
CSC de Marrozos
Os camiños signi�can viaxe, lugar de encontro e 
descubrimentos. Os Camiños de Magín Blanco 
son unha metáfora da vida onde con�úen música, 
teatro, poesía e contos para estimular e enriquecer 
a imaxinación das crianzas e para contribuír ao 
seu desenvolvemento emocional. + 4 anos*

Un nadal cheo de neve      
e soños
Ti e mais eu Teatro
Sábado 30 de novembro ás 18 h
CSC de San Lourenzo
É Nadal! Nevaaaa...!!!! Que doado é soñar!!! 
Envolto na maxia dun grande manto branco e 
ollando como as serpentinas folerpas caen no 
chan, nas árbores, e entran pola �estra aberta, os 
soños acenden paseniño o corazón solitario do 
Sr. Duende e, a golpe de latexos, nacen os 
personaxes desta historia. Infantil e familiar*

Feira das linguas
Lydia Botana
Sábado 14 de decembro ás 18.30 h
CSC de Conxo
Bolboreta volve dunha das súas xiras musicais 
polo deserto do Sáhara cando se atopa con 
Sergi, un feirante un tanto peculiar… Na feira hai 
moitas linguas que todo o mundo fala, entre as 
que non está o galego porque disque non se 
vende nada nos últimos anos…, pero as árbores 
só se fan fortes cando afunden ben as súas 
raíces. As raíces son moi importantes! + 7 anos*

*Entrada libre ata completar a capacidade da sala
Rede Cultural da Deputación

Bichocas
Atenea García
Domingo 3 de novembro ás 18 h
CSC da Rocha
Os obxectos e a palabra permitirán viaxar a 
través do mundo animal e aprender a 
importancia de ser diferentes e de compartir 
os afectos. + 2 anos

Mulleres de sal
Marta Ortiz
Domingo 3 de novembro ás 18 h
CSC de Laraño
Viaxe salgada a través do océano e dos 
contos. Unha travesía guiada por mulleres que 
atesouraron a memoria dos contos, da palabra 
a viva voz e que ao longo da historia  foron as 
encargadas de conservar este legado. + 4 anos

A ovella Engracia
María Lado e Lucía Aldao
Domingo 10 de novembro ás 12.30 h
CSC das Fontiñas
Engracia pensa que ser ovella é moi súper 
aburrido. Ela come herba, dorme a sesta, 
salta valados para adestrar… pero iso non 
lle chega. O que realmente desexa a ovella é 
ver a lúa no alto da noite. Despois de moito 
pensalo, un serán consegue despistar o 
rabaño e bota a andar atrás da lúa… + 3 anos

O río da bruxa
Paula Carballeira
Domingo 10 de novembro ás 18 h
CSC de Grixoa
Coas historias que nos achega Paula 
descubriremos que paga a pena atreverse a 
camiñar en solitario, enfrontarse aos medos, 
atopar imprevistos e aprender a superalos 
para regresar logo diferentes de cando 
saímos. A equipaxe nesta viaxe estará sempre 
chea de fantasías, realidades, respostas e 
moitas máis preguntas… + 3 anos

O país dos 
mandóns
Teatro Ghazafellos
Domingo 10 de novembro ás 18 h
CSC de Vite
Pepino,  Pepone e  Pepuccia camiñan polo 
mundo debuxando no seu mapa os lugares 
por onde pasan. Estiveron en moitísimos 
países; o país das chuches, o país da 
música, o país das cores... e tamén no país 
dos  mandóns. O seu paso por este país, 
coincidiu cun gran cambio. 
Grazas a Clara, este lugar feo e triste, 
converteuse nun lugar bonito e feliz. Será o 
país da igualdade. + 3 anos

Cyclo*
El callejón del gato
Domingo 17 de novembro ás 12.30 h
CSC de Santa Marta
Un pequeno mapache e a súa nai viaxan polo 
mundo buscando un lugar onde vivir.
A árbore que “aperta” unha bicicleta será o seu 
novo fogar e, entre xogos e descubrimentos 
irán coñecendo o resto dos animais do 
bosque… todo isto a través dos monicreques 
e a música. + 3 anos 

*Actividade sen texto

Príncipas e princesos
Os Contos de Pablísimo
Domingo 17 de novembro ás 18 h
CSC de Bornais
Faise saber que se buscan príncipes 
rosas… e princesas azuis! Sesión de contos 
onde desmontarmos prexuízos en favor da 
igualdade. + 3 anos

A tortoise, un can, two 
monsters e un pícnic
Pérez&Fernández
Domingo 17 de novembro ás 18 h
CSC do Ensanche
Pérez&Fernández achegan unha sesión de 
contos en inglés-galego ambientada nun 
pícnic perfecto onde os obxectos cobrarán 
vida para axudar no entendemento das 
narracións, sinxelas pero cargadas de 
intención e valores como a empatía, a 
solidariedade, a �delidade e o amor. + 3 anos

Despois de cada espectáculo haberá degustación 
de doces do outono.
Entrada libre ata completar a capacidade da sala

Unha feira de contos, música, xogos, 
información e propostas para a crianza, 
en que as nenas e nenos poderán gozar e 
socializar en galego durante todo o día.
No teatro contaremos con Elefante Elegante 
e Teatro ao Cubo, os contos e os monicre-
ques traeranos Atenea García, A Tropa de 
Trapo e Fantoches Baj, a danza guiaraa 
Mercedes Prieto (Pesdelán) e os obradoiros 
Xandobela. 
Tamén nos acompañarán Fabaloba cos 
recursos para a educación, Terra Miúda 
para xogar libremente, haberá mostras de 

audiovisuais para a infancia e unha gran feira 
de libros, educación e crianza en galego. 
A música vaina pór Pakolas pola mañá e 
clausurará a festa a presentación do novo 
traballo de Maria Fumaça. 
Un día para non perder e para animarvos a 
criar en galego!

0 a 6 anos

Entrada libre ata completar a capacidade do Auditorio

Consultade o programa completo nas redes do Apego

O Lasso ofrecerá un menú especial Apego na 
hora de xantar. Reserva previa: 981 573 807

28 decembro

Precisades:
- Noces 
- Cartón
- Pegamento
- Tesoiras

1. Partide unha noz pola metade 
e baleirádea.

2. Recortade un rectángulo de 
cartón de aproximadamente 
12x6 cm. Pegade as dúas cascas 
de noz como se ve no debuxo e 
dobrádeo pola metade.

Porque agora temos un cita para 
non perder: a festa do Apego 
agárdanos no Auditorio de Galicia 
cada mes de decembro para bailar 
e brincar todo o día!
E mentres se achega a data, ben 
podemos ir preparándonos para a 
troula, non vos parece?

Propoñémosvos aproveitar os 
galanos que a natureza nos dá 
nesta época do ano para enfeitarnos 
con fermosos (e deliciosos) colares 
de castañas e mais  artellar unhas 
divertidas castañolas, perfectas 
para acompañar as pezas de 
Pakolas e Magín Blanco. Imos?

ZONCHOS     
(colares de castañas)

Precisades:
- Castañas cocidas
- Cordel de cánabo
- Agulla gorda

1. Atravesade coa agulla 
enfiada cada castaña ata ter 
un número xeitoso. 

2. Rematade atando as dúas 
puntas para formar o colar.

CASTAÑOLAS DE NOCES
3. Suxeitade o rectángulo cos 
dedos furabolos e matapiollos e 
chocade ritmicamente unha 
casca de noz contra a outra.


