
Decembro Programación infantil con
Coñece máis sobre o programa Apego    

no web www.apego.gal
ou na páxina de facebook Apego.gal

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! :-)

Se tedes �llas ou �llos de ata 6 anos tamén podedes dirixirvos ao Servizo   
de Normalización Lingüística para inscribirvos no programa Apego e así recibirdes 

información sobre todas as actividades e recursos.

+info:
Servizo de Normalización Lingüística

Concello de Ames
Pazo da Peregrina (Bertamiráns)

662 377 215
normalizacion@concellodeames.gal

www.concellodeames.gal

www.apego.gal

INFORMACIÓN ACTIVIDADES
Concello de Ames. Praza do Concello 2. T: 981 883 002

Cultura (Casa da Cultura do Milladoiro)           
cultura.milladoiro@concellodeames.gal  T: 981 535 940

Biblioteca. biblioteca@concellodeames.gal
T: 981 530 807 (O Milladoiro) / 981 884 829  (Bertamiráns)

Servizo de Normalización Lingüística
normalizacion@concellodeames.gal  T: 662 377 215

Aula da Natureza. auladanatureza@concellodeames.gal  T: 660 004 665

A billeteira. abilleteira@concellodeames.gal
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A Gramola Gominola
Venres 5,  ás 18.00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro

Música e humor. 
Con este grupo de 
rock infantil 
poderemos gozar da 
música moderna de 
diferentes ritmos que 
van desde o rock, o 
disco, o punk ou o 
reggae.

A posta en escena está chea de colorido e 
momentos cómicos que farán as delicias dos máis 
pequenos e pequenas, e atraparán por igual a 
cativos/as e maiores.

Familiar. Entradas: A Billeteira. +INFO: Cultura

Fíos do querer
Cé orquestra pantasma
Venres 19,  ás 18.00 h 
Casa da Cultura de Bertamiráns

Espectáculo musical 
participativo para 
familias con nenos/as de 
0 a 5 anos, tecido coas 
agullas máxicas do amor, 
da lingua, dos bicos, dos 
aloumiños e das 
primeiras experiencias 
compartidas e 
celebradas.

Familias con nenos de 0 a 6 anos. Prazas limitadas
Inscrición previa do 2 ao 15 de maio.
+INFO: Normalización Lingüística

A importancia dos procesos madurativos de 0 a 3 anos
Itos Lorenzo, psicomotricista e psicóloga clínica

Luns 29,  ás 18 h (90 min)
Pazo da Peregrina (Bertamiráns)
Charla-obradoiro de achegamento práctico aos 
procesos madurativos que se dan de 0 a 3 anos e que 
asentarán a personalidade futura.
Como comunicarnos  e acompañar cunha mirada 
diferente ao corpo e á expresividade motriz.
Nais e pais con nenos de 0 a 3 anos. Tamén futuros 
pais. 40 prazas
Inscrición previa do 22 ao 24 de maio.
+INFO: Normalización Lingüística

Maio

Animación á lectura 
nas parroquias

• Ratos ratiños e as 
súas cousiñas
Luns 8. Local social de 
Augapesada

• O vixilante dos soños
Martes 9. Local social de 
Bugallido

• Contos da lareira
Luns 22. Local social de Augapesada

• A nena do saco
Martes 23. Local social 
de Bugallido
De 3 a 9 anos. Entrada 
libre e de balde. 
Todos os contos comezan 
ás 18.00 h. +INFO: Cultura



Marzo Abril
Contacontos na biblioteca
• Princesas sen coroa. Nenas moi listas que 
non queren ser princesas

Mércores 8. Biblioteca do Milladoiro
Xoves 9. Biblioteca de Bertamiráns
• Nenos do mundo e animais peculiares. 

Contos sobre as diferenzas

Mércores 22. Biblioteca 
de Bertamiráns 
Xoves 23. Biblioteca do 
Milladoiro

De 3 a 8 anos. Entrada libre e de balde. Todos os 
contos comezan ás 18.00 h. +INFO: Biblioteca

Obradoiro de nanas      
para acolar
Con Ugía Pedreira
Impulsora de  aCentral Folque, e integrante 
de grupos como Marful ou Nordestinas.

Sábado 29, ás 11.00 h 
Casa da Cultura do Milladoiro

Para aprender a 
transmitir a lingua ás 
crianzas co poder 
emocional das nanas, 
arrolos ou cantos de 
berce.

Familias con nenos de 0 a 3 
anos ou que estean 
agardando un bebé.            
20 familias

Inscrición previa do 17 ao 27 de abril.
+INFO: Normalización Lingüística

Brinca vai 2.0
Paco Nogueiras
Venres 17, ás 18.00 h 
Casa da Cultura de 
Bertamiráns

Espectáculo musical e 
audiovisual que combina 
cancións, imaxes, vídeos, 

animacións, ritmos... Unha oportunidade de regalar os 
ollos e as orellas, de brincar e de pasalo ben cos 
amigos e as amigas nunha divertida viaxe onde a 
música e a imaxe soan con forma de sorriso.

Familiar. Entradas: A billeteira. +INFO: Cultura

Sopa de sapo
Talía Teatro

Venres 24, ás 18.00 h 
Casa da Cultura do 
Milladoiro

Unha divertida comedia, 
pensada para público 
familiar, que nos 
mergulla nos contos 
tradicionais de bruxas e 
feitizos.

De 6 a 11 anos. 
Entradas: A billeteira
+INFO: Cultura

Baila Roque baila
Baobab Teatro
Venres 31, ás 18.00  h 

Casa da Cultura do 
Milladoiro

Espectáculo de teatro e 
contos dinámico, 
divertido e participativo 
onde riremos, 
bailaremos e soñaremos 
con Roque.

A partir de 1 ano. Entradas: A billeteira
+INFO: Cultura

A nena que quería navegar
Redrum Producións
Venres 21, ás 18.00 h 
Casa da Cultura de Bertamiráns

Un espectáculo optimista, colorista, emocionante, 
re�exivo e festivo no que se mesturan monicreques, 

Animación á lectura 
nas parroquias
• Eu querer quéroche ben
Luns 3. Local social de Augapesada

• Mola que chova!
Martes 4. Local social de Bugallido

• Contos en clave de sol
Luns 17. Local social de Augapesada

Foliada con apego
Venres 7, ás 17.30 h 
Pazo da Peregrina 
(Bertamiráns)

Un encontro para 
coñecerse, compartir, 
cantar, bailar e aprender 
cancións galegas...

Familias con nenos e 
nenas sen límite de idade.
Inscrición previa do 27 de marzo ao 6 de abril.
+INFO: Normalización Lingüística

A horta divertida
18 de marzo, 29 de abril e 6 de maio. 11.30 
a 13.00 h. Hortas urbanas de Bertamiráns.

Achegarémonos ao mundo da horta. Nas diferentes 
sesións mensuais, interactuaremos coa terra, coas 
plantas e cos seus bechos amigos, cos alimentos, coas 
�ores e cos seus olores..., sempre seguindo o ciclo 
natural da horta e potenciando o gusto polo traballo 
en grupo. Fomentarase o coidado do medio e os 
hábitos nutricionais sans.

ACTIVIDADE DE PERIODICIDADE MENSUAL
De 3 a 6 anos. 20 prazas con inscrición previa. 
+INFO: Aula da Natureza

Palma repalma
Pavís Pavós
Venres 3, 1ª sesión ás 18.00 h e 2ª sesión ás 19.00 h

Casa da Cultura de Bertamiráns

Cantos, contos, xogos 
e arrolos para encher 
de recursos os petos 
dos bebés e das súas 
familias.

De 0 a 4 anos. 20 
nenos acompañados 
de 1 ou 2 adultos.

Inscrición previa do 20 de febreiro ao 2 de marzo.
+INFO: Normalización Lingüística

Dunha vez había...
Fabaloba
Luns 6, 13, 20 e 27 de 17.00 a 19.00 h 
Pazo da Peregrina (Bertamiráns)

Como contarlles 
contos ás crianzas?
Como transmitirlles 
mellor as historias?
Obradoiro práctico 
de contacontos 
para aprender a 
transmitirlles mellor 
as historias, as 

Animación á lectura 
nas parroquias
• Unha de tesouros
Luns 6. Local social de 
Augapesada
Martes 7. Local Social 
de Bugallido

• Animaliños
Luns 13. Local social 
de Augapesada

• Fréderick 
Martes 21. Local social de Bugallido
De 3 a 9 anos. Entrada libre e de balde. 
Todos os contos comezan ás 18.00 h.                 
+INFO: Cultura

A galiña azul
Ubu Teatro

Sábado 1, ás 18.00 h 
Casa da Cultura de 
Bertamiráns

Adaptación teatral do 
conto Carlos Casares, coa 
vontade de transmitir a 
importancia da defensa da 
lingua, das diferenzas e da 
liberdade de expresión, a 
través da narración oral, 
da manipulación de 
monicreques ou do clown.

A partir de 5 anos. Entrada gratuíta. 
Reserva entradas: A billeteira
+INFO: Normalización Lingüística

emocións e a lingua ás crianzas  Traballarase o xesto 
e a voz e aprenderanse contos sobre temas de 
interese para a vida diaria.
3 sesións de 2 horas e unha Festa �nal dos Contos...

20 familias con nenos/as
Inscrición previa do 20 de febreiro ao 2 de marzo.
+INFO: Normalización Lingüística

• Vacas na cidade?
Martes 18. Local social de 
Bugallido

De 3 a 9 anos. Entrada libre e 
de balde. 
Todos os contos comezan ás 
18.00 h. +INFO: Cultura

teatro de obxectos, 
teatro de sombras e 
música en directo para 
reforzar a autoestima e 
tratar o acoso escolar.

A partir de 4 anos. 

Entradas: A billeteira. +INFO: Cultura


