
febreiro

Teatro ó Cubo 
Venres 3. Casa da Cultura de Bertamiráns
18:00 h |

Achegarémonos á maxia da natureza e á importancia da 
choiva a través do corpo, do xesto, do canto e da música.    
Ao agocho dos paraugas, bailaremos e cantaremos con outros 
simpáticos personaxes.
De 0 a 6 anos | De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 26 de xaneiro ao 2 de febreiro enviando un 
correo a normalizacion@concellodeames.gal  
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística 

Vero Rilo e Luís Iglesias
Xoves 9. Casa da Cultura do Milladoiro           
| 18:00 h |

Un espectáculo fresco e despreocupado para recargar 
enerxías. A tradición oral, o humor, o rock e a alegría fan 
cordada cun feixe de animais e animaladas pensadas para 
gozar en familia.
A partir de 4 anos | De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 1 ao 8 de febreiro enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Nube, nube, sol Cacho animalada!

Os Sacapuntos (Roberto Comesaña, 
Xabier Iglesias e Montse Rivera)
Venres 10. Pazo da Peregrina de Bertamiráns           
| 18:00 h |                        

Un encontro cheo de música de noso para compartir, cantar, 
bailar, aprender cancións  e, sobre todo, pasalo ben. 
Público familiar | De balde  
INSCRICIÓN PREVIA do 2 ao 9 de marzo enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Ghazafelhos Teatro  
Venres 3. Casa da Cultura de Bertamiráns                    
| 18:00 h |

Tori quere ser Ninja para pasar inadvertida. Un día descobre 
que no cole hai nenos e nenas que tamén queren pasar 
inadvertidos, pero non para ser Ninjas, senón para que 
outras crianzas non abusen deles. 

Ninja é unha obra lúdica e pedagóxica que aborda o acoso 
escolar a través de refl exións sobre o respecto, o apoio 
mutuo e a diversidade.
A partir de 5 anos
ENTRADAS: abilleteira.concellodeames.gal 
+ INFO: CULTURA

Ninja Foliada con Apego

marzo

marzo

Esperanza Mara
Venres 24. Casa da Cultura do Milladoiro
| 18:00 h | 

Obradoiro de arrolos con cantos da tradición oral 
acompañados de actividades de estimulación musical e 
sensorial para achegarlles o mellor que temos a quen máis 
queremos. 
De 0 a 3 anos | De balde  
INSCRICIÓN PREVIA  do 16 ao 23 de marzo enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Paula Quintas Cía
Venres 14. Casa da Cultura do Milladoiro              
| 18:00 h |

Danza contemporánea. Nina quere saír dun labirinto pero, 
como todos os labirintos, é moi doado entrar pero ben 
complicado saír. Será quen de conseguilo?

Un conto iniciático que se inspira na estética do Ballet 
Triádico para danzar unha historia de beleza e rebeldía.
Público familiar 
ENTRADAS: abilleteira.concellodeames.gal
+ INFO: CULTURA 

 ecendo soños Nina Ninete

abril

Sábado 15. Ribeira Sacra
| Saída: 9.30h // Regreso: 21.00h | 

Unha aventura na Ribeira Sacra na que visitaremos o eco-
espazo de Carballolandia, o Eco-museo do Pazo de Arxeriz e a 
contorna do río Miño. Achegáremonos ao mundo das árbores, 
da contorna fl uvial e dos seres mitolóxicos en espazos 
pensados para o divertimento, o lecer e a convivencia.
Público familiar | De balde  
INSCRICIÓN PREVIA do 4 ao 13 de abril enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Cris de Caldas e Xabi do Camiño
Venres 21. Pazo da Peregrina de Bertamiráns    
| 18:00 h |

Contos, música e  presentación de libros esenciais para 
tratar temas clave na crianza. Un menú de conto pensado 
para achegarnos ao mundo da literatura infantil e para 
compartir experiencias e inquedanzas.
Público familiar | De balde  
INSCRICIÓN PREVIA do 13 ao 20 de abril enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

abril
Excursión a  
Carballolandia

Contos en familia

abril

Lupe Blanco e Josinho da Teixeira
Venres 28. Casa da Cultura do Milladoiro
| 18:00 h |

Unha sesión lúdica, interactiva e moi divertida na que 
xogaremos coas palabras e coa música  para achegarnos 
á arte de regueifar, un divertimento creativo e emocionante 
que creará novos vínculos de apego. 
A partir de 3 anos | De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 20 ao 27 de abril enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal 
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

maio

Sábado, 6 de MAIO

Pazo da Peregrina
Casa da Cultura de Bertamiráns

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

en galego.

Elaborarase unha programación específi ca

Obradoiro de regueifa

maio

Pavís Pavós
Xoves 11. Casa da Cultura do Milladoiro         
| 18:00 h |

Este queixo queixolán, esta boca pide pan… unha maleta 
repleta de contos, cantos, arrolos e xogos recuperados 
da tradición oral para enriquecer a crianza con recursos 
lúdicos ben divertidos.
A partir de 0 a 6 anos | De balde  
INSCRICIÓN PREVIA do do 3 ao 10 de maio enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal  
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Ana Prema
Venres 26. Pazo da Peregrina de Bertamiráns
| 18:00 h |

Contos interactivos para rir, xogar, compartir e, sobre todo, 
relaxarse e estar en calma. Tecendo Fíos pretende crear 
espazos compartidos de felicidade e de quietude, de palabras, 
de historias, de silencios, de xogo, de diversión e de calma.
A partir de 3 anos | De balde 
INSCRICIÓN PREVIA do 16 ao 25 de maio  enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Este queixo queixolán  ecendo Fíos

Xisela Delgado (asesora de lactación, 
especializada en porteo aplicado á lactación materna)

Venres 2. Casa da Cultura do Milladoiro
| 18:00 h | 

Obradoiro no que coñeceremos recursos, estratexias e 
ferramentas para un porteo seguro e para unha lactación 
satisfactoria que cree vínculos afectivos coas crianzas. 
Familias que estean agardando a un bebé ou con crianzas de 0 a 
2 anos | De balde
IINSCRICIÓN PREVIA do 25 de maio ao 1 de xuño enviando un 
correo a normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Xuño

Uxía Lambona e a Banda Molona
SÁBADO 17. Casa da Cultura de Bertamiráns
| 18:00 h |

Uxía Lambona e a Banda Molona andan de estrea co seu novo 
espectáculo “Un soño é...”

Todos e todas temos soños por cumprir. Ñoc, Pali, Serghaño, 
Abraham, Roscón e Uxía tamén os teñen, e neste espectáculo 
compartirán soños e temas novos, pero tamén  os seus 
temas clásicos, bailes, sorrisos e moitas ganas de pasalo 
en grande!!
Público familiar | De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 8 ao 15 de xuño   enviando un correo a 
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO: Servizo de Normalización Lingüística

Obradoiro de porteo e 
lactación con Apego

Un soño é...

Inscricións
Inscricións previas nas datas sinaladas nos 
teléfonos 
981 884 829 (Biblioteca de Bertamiráns), 
981 530 807 (Biblioteca do Milladoiro)
ou no enderezo electrónico 
biblioteca@concellodeames.gal

Público
De 3 a 8 anos
Hora
17:30 h 

Contos para rir
Biblioteca de Bertamiráns
Martes 14, mércores 16 e xoves 17 de febreiro.
Inscrición previa do 6 ao 11 de febreiro

Biblioteca do Milladoiro
Martes 28 de febreiro, mércores 1, xoves 2 de 
marzo.
Inscrición previa do 20 ao 25 de febreiro

Contacontos nas bibliotecas
Contos sobre contos
Biblioteca do Bertamiráns
Martes 11, mércores 12 e xoves 13 de abril.
Inscrición previa do 1 ao 5 de abril

Biblioteca do Milladoiro
Martes 25, mércores 26 e xoves 27 de abril.
Inscrición previa do 17 ao 22 de abril

Contos bichiños
Biblioteca do Bertamiráns
Martes 9, mércores 10 e xoves 11 de maio.
Inscrición previa do 2 ao 6 de maio

Biblioteca do Milladoiro
Martes 30, mércores 31 de maio e xoves 1 de 
xuño.
Inscrición previa do 22 ao 27 de maio

Lobos e lobiños 
Biblioteca de Bertamiráns
Martes 14, mércores 15 e xoves 16 de marzo.
Inscrición previa do 6 ao 10 de marzo

Biblioteca do Milladoiro
Martes 28, mércores 29 e xoves 30 de marzo.
Inscrición previa do 20 ao 25 de marzo

Unha  aventura conxunta
de amor, arraigo, lingua...
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 coñecerdes o proxecto Apego e recibirdes os agasallos de benvida! :-)

Se tedes fi llas ou fi llos de ata 6 anos, tamén podedes dirixirvos ao Servizo
de Normalización Lingüística para inscribirvos no programa Apego e así recibirdes 
información sobre obxectivos, actividades e recursos.

+info: Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames | www.apego.gal   

Información actividades:
Concello de Ames - Praza do Concello, 2  |  Tel 981 883 002

Cultura - cultura.milladoiro@concellodeames.gal
Casa da Cultura do Milladoiro. | Tel 981 535 940 

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

Servizo de Normalización Lingüística - normalizacion@concellodeames.gal  
Pazo da Peregrina de Bertamiráns | Tel: 662 377 215

@Billeteira abilleteira.concellodeames.gal

www.apego.gal


